
UCHWAŁA NR 1/1-53/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.01.2014r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 53 osób 

 
UCHWAŁA NR 2/1-8/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.01.2014r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

 
UCHWAŁA NR 3/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.01.2014r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 205/1/R/2012 z dnia 28.12.2012r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 4/1-28/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.01.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 28 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 5/1-6/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.01.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 6/1-3/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.01.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 7/1-9/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.01.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 

 
UCHWAŁA NR 8/1-2/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.01.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych) 

 
UCHWAŁA NR 9/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.01.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 



 
UCHWAŁA NR 10/1-2/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.01.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 11/1-2/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.01.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 12/1-5/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.01.2014r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA Nr 13/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 13.02.2014 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady DOIIB  
dotyczących przyznania zapomóg losowych Członkom DOIIB. 

 
UCHWAŁA Nr 14/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 13.02.2014 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

 
UCHWAŁA Nr 15/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 13.02.2014 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

 
UCHWAŁA Nr 16/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 13.02.2014 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

 
UCHWAŁA NR 17/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 13.02.2014 r. 

 
w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
 
Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Art. 36 Ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 t.j. z późn.zm.) oraz § 3 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne  służące  do  przetwarzania  danych  osobowych  (Dz.U. Nr 100, poz. 1024),  

w związku  z uchwałą Rady DOIIB nr 53/R/2013 r. z dnia 27.03.2013 r. uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Z dniem 01.01.2014 r. dokumenty opisujące sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, na które składają się: 



polityka bezpieczeństwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, instrukcja zarządzania systemem 

informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do 

uchwały, w których uwzględniono korekty i stosowne uzupełnienia wprowadzone w trakcie wdrażania systemu 

ochrony danych osobowych, stanowią akty obowiązujące w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa. 

 

§ 2. 

Zmiany w dokumentach opisanych w § 1 pkt 1 i 2, których konieczność wprowadzenia wynika z przepisów prawa 

lub zmian organizacyjnych i technicznych w DOIIB nie wymagają uchwały Rady DOIIB. 

O wprowadzonych zmianach Przewodniczący Rady DOIIB powiadomi Radę DOIIB na najbliższym posiedzeniu 

Rady. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA Nr 18/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 13.02.2014 r. 

 
w sprawie unieważnienia wyborów delegatów na Zjazd 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018  
w oławskim obwodzie wyborczym oraz przeprowadzenia ponownych wyborów w tym obwodzie. 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 15 ust. 3   ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001.5.42 z późn.zm.) w związku z § 2 Uchwały 

Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 138/R/2013 z dnia 26.09.2013 r. oraz wobec 

stwierdzenia, że w oławskim obwodzie wyborczym doszło do naruszenia § 2 Uchwały nr 138/R/2013 z dnia 

26.09.2013 r., które miało wpływ na wynik wyborów, polegającego na wyborze 4 zamiast 3 delegatów na Zjazd 

DOIIB, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co następuje: 

 

§ 1 

Unieważnia się wyniki wyborów delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 

kadencji 2014-2018 w oławskim obwodzie wyborczym przeprowadzone w dniu 13.01.2014 r.   

§ 2 

Ustala się ponowne wybory delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 

kadencji 2014-2018 w oławskim obwodzie wyborczym w dniu 8.03.2014 r. w Hotelu „MARTA” przy ul. Gazowej nr 

2 w Oławie.  

§ 3 

Wybory należy przeprowadzić zgodnie z zasadami organizacji zebrań wyborczych  

w obwodach oraz regulaminem obwodowych zebrań wyborczych delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018, przyjętymi Uchwałą Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa nr 139/R/2013 r. z dnia 26.09.2013 r., zmienionej uchwałą nr 158/R/2013 z dnia 

24.10.2013 r. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA Nr 19/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 13.02.2014 r. 
 

w sprawie przyjęcia projektów: Porządku obrad, Regulaminu    
XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego  Dolnośląskiej Okręgowej  

Izby Inżynierów Budownictwa oraz Regulaminu wyborów do organów Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekty:  
 
1. Porządku obrad XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa - załącznik nr 1; 

2. Regulaminu XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa - załącznik nr 2; 

3. Regulaminu wyborów do organów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa- załącznik nr 3; 

celem przedstawienia ich do uchwalenia przez XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy-Wyborczy Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.   
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 
 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/R/2014 z dnia 13.02.2014 r. 

Porządek obrad XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w dniu 12 kwietnia 2014 r. 
 

1. Otwarcie Zjazdu 

2 Wystąpienia gości Zjazdu i wręczenie odznaczeń 

3. Przyjęcie Regulaminu XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB oraz Regulaminu 

wyborów do organów DOIIB na IV kadencję (2014-2018) 

4. Wybór Przewodniczącego Zjazdu  

5. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu 

6. Wybór Prezydium Zjazdu  

7. Wybór Komisji Mandatowej 

8. Informacja o przeprowadzeniu wyborów delegatów na kadencję 2014-2018 

9. Informacja Komisji Mandatowej o prawomocności Zjazdu 

10. Wybór Komisji Zjazdowych: 

a) Komisji Wyborczej 

b) Komisji Uchwał i Wniosków 

c) Komisji Skrutacyjnej 

11. Sprawozdania: 

a) Okręgowej Rady, w tym sprawozdanie finansowe 

b) Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 

c) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

d) Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 

e) Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

12. Dyskusja nad sprawozdaniami 



13. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów za rok 2013 

14. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB 

16. Uchwalenie budżetu DOIIB na rok 2014 

17. I etap wyborów – wybór Przewodniczących: 

a) Okręgowej Rady 

b) Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 

c) Okręgowej Komisji Rewizyjnej  

d) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

e) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynującego pracę 

pozostałych Rzeczników 

18. Podjęcie uchwały o liczebności poszczególnych organów DOIIB 

19. II etap wyborów – wybór: 

a) Członków Okręgowej Rady 

b) Członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 

c) Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

d) Członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

e) Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 

20. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd 

21. Sprawy różne 

22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków 

23. Zakończenie obrad 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 19/R/2014 z dnia 13.02.2014 r. 

 

REGULAMIN 

XIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO  

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

WROCŁAW, 12 KWIETNIA 2014 R. 

 

§ 1 

Okręgowy Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej DOIIB, został zwołany i 
odbywa się w trybie i na zasadach określonych przepisami: 
1. ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, 

2. Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

3. uchwały nr 136/R/2013 Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie 
ustalenia terminu i miejsca XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB, 

4. niniejszego regulaminu. 

 
§ 2 

1. Zjazd zwołany został przez Okręgową Radę Izby na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy  
o samorządach zawodowych. Okręgowa Rada ustaliła miejsce i termin Zjazdu oraz przygotowała projekt 
porządku obrad wraz z materiałami niezbędnymi do ich rozpatrzenia. 



2. Zjazd stanowią delegaci wybrani przez obwodowe zebrania wyborcze. 

3. Zjazd jest prawomocny – zdolny do skutecznego podejmowania uchwał, jeżeli bierze  
w nim udział co najmniej połowa delegatów wybranych zgodnie z ust.2, posiadających w dniu Zjazdu czynne 
i bierne prawo wyborcze w Izbie. 

4. W Zjeździe uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci. 

5. Wybory do organów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywają się w głosowaniu 
tajnym. 

6. W Zjeździe mogą wziąć udział bez prawa udziału w głosowaniach inne osoby zaproszone przez Okręgową 
Radę DOIIB. 

7. Uchwały Zjazdu  podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby 
delegatów na Okręgowy Zjazd DOIIB. Zwykła większość jest wtedy, gdy głosów „za” jest więcej niż głosów 
„przeciw”, choćby suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” była większa niż liczba głosów „za”. 

8. Czynne i bierne prawo wyborcze nie przysługuje delegatom, którzy przed terminem rozpoczęcia Zjazdu: 

a) zostali skreśleni z listy członków Izby, 

b) zostali zawieszeni w prawach członka Izby. 

 

§ 3 

1. Zjazdowi do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu przewodniczy Przewodniczący Okręgowej Rady. 

2. Przewodniczący Okręgowej Rady przeprowadza wybory Przewodniczącego Zjazdu. 

3. Wybór Przewodniczącego Zjazdu dokonywany jest w głosowaniu jawnym spośród delegatów na Zjazd. 

4. Przewodniczący Zjazdu przeprowadza wybory pozostałych czterech członków Prezydium Zjazdu. Wyboru 
dokonują delegaci w głosowaniu jawnym. 

5. Członkami Prezydium Zjazdu mogą być wyłącznie delegaci. 

6. Przewodniczący Zjazdu spośród wybranych członków Prezydium wyznacza dwóch wiceprzewodniczących i 
dwóch sekretarzy. 

7. Sekretarze są odpowiedzialni za sporządzenie i zatwierdzenie przez Prezydium protokołów obrad oraz 
projektów uchwał Zjazdu. 

8. Do obowiązków sekretarzy należy ponadto, w szczególności: 

1) zebranie protokołów komisji zjazdowych, 

2) przygotowanie do podpisu Przewodniczącego Zjazdu uchwał podjętych przez Zjazd.  

§ 4 

Do kompetencji Prezydium Zjazdu należy w szczególności: 
1) prowadzenie obrad, 

2) zarządzanie głosowań i podawanie ich wyników, 

3) dbanie o poziom i rzeczowość dyskusji, 

4) przyjmowanie zgłoszeń dyskutantów, udzielanie i odbieranie im głosu, 

5) doraźna interpretacja regulaminu obrad. 

 

§ 5 

1. Zjazd dokonuje wyboru Komisji Mandatowej w składzie 3-5 delegatów. 



2. Komisja Mandatowa sprawdza ważność mandatów delegatów oraz ustala prawomocność Zjazdu. 
Prawomocność Zjazdu jest ustalana na podstawie listy obecności delegatów sprawdzonej przez Komisję 
Mandatową. 

 

§ 6 

1. Zjazd uchwala porządek obrad. Propozycja porządku obrad została przekazana delegatom w materiałach na 
Zjazd. 

2. Zjazd na wniosek prezydium Zjazdu ustala liczbę, skład i zadania Komisji Zjazdowych, w tym: 

1) Komisji Wyborczej, która przyjmuje zgłoszenia kandydatów i ustala listy kandydatów do organów Izby: 

a) bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Izby, którzy przed terminem rozpoczęcia 
Zjazdu nie zostali skreśleni z listy członków Izby lub zawieszeni w prawach członka Izby, z 
zastrzeżeniem §9 ust.4 Statutu PIIB, 

b) zgłaszanie kandydatur, tylko przez delegatów na Zjazd, następuje pisemnie na karcie zgłoszenia 
(załącznik), 

c) delegaci mają prawo zadawania pytań każdemu spośród zgłoszonych kandydatów. Jeśli kandydat 
nie jest delegatem i nie jest obecny, odpowiedzi na pytania udziela zgłaszający, 

d) kandydaturę uważa się za przyjętą, jeżeli kandydat wyrazi pisemną zgodę na kandydowanie, 

e) Komisja Wyborcza umieszcza nazwiska zgłoszonych i przyjętych kandydatur na listach wyborczych 
w porządku alfabetycznym. Na liście jest umieszczony pełny numer ewidencyjny kandydata, 

f) wybory przeprowadza się w sposób tajny, 

g) głosowanie na kandydatów może odbywać się metodą elektroniczną. 

2) Komisji Uchwał i Wniosków, która: 

a) przyjmuje, w określonym przez Przewodniczącego Zjazdu miejscu i czasie, wnioski członków Izby, 
dotyczące ustawowych działań samorządu zawodowego sporządzone w formie pisemnej i 
zawierające uzasadnienie merytoryczne, 

b) przygotowuje projekty uchwał w sprawach zgłoszonych wniosków, rekomendując Zjazdowi 
przekazanie wniosków do rozpatrzenia lub realizacji przez Radę DOIIB, bądź przekazanie 
wniosków do rozpatrzenia przez KR PIIB. Wnioski do realizacji przez Radę DOIIB są poddawane 
pod głosowanie po uprzednim przeprowadzeniu dyskusji i wysłuchaniu opinii upoważnionych 
przedstawicieli Rady, przedstawicieli innych organów, których wniosek dotyczy, a w razie potrzeby 
opinii radców prawnych obsługujących Zjazd. 

3) Komisji Skrutacyjnej, która: 

a) informuje o zasadach głosowania oraz wyjaśnia zgłoszone w tym zakresie wątpliwości, 

b) kontroluje prawidłowość przebiegu elektronicznego liczenia głosów, 

c) przejmuje wydruki określające wyniki głosowania z urządzeń elektronicznego liczenia głosów, 

d) dokonuje zliczenia głosów oddanych bez korzystania z urządzeń elektronicznego liczenia głosów, 

e) podaje wyniki głosowań w protokole, w którym określa: 

- liczbę osób uprawnionych do głosowania, 
- liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu, 
- liczbę głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych, 

f) przekazuje protokoły głosowań Przewodniczącemu Zjazdu. 

3. Liczbę członków poszczególnych komisji oraz listy kandydatów na członków komisji zjazdowych, 
wymienionych w §6 ust. 2 wstępnie proponuje Przewodniczący Zjazdu. Na podstawie wniosków 
zgłoszonych przez delegatów Zjazd może uzupełnić lub zmienić propozycje Przewodniczącego Zjazdu. 



4. Wybór komisji zjazdowych odbywa się w głosowaniu jawnym. Jeżeli ostateczna lista kandydatów do komisji 
Zjazdu obejmuje liczbę osób równą przewidywanej liczbie wybieranych członków komisji, głosowanie 
odbywa się łącznie na całą listę. 

5. W wypadku większej liczby kandydatów do poszczególnych komisji, Przewodniczący Zjazdu zarządza 
głosowanie jawne na poszczególnych kandydatów. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno 
największą liczbę głosów. 

6. Po ustaleniu składów osobowych komisji zjazdowych, Przewodniczący Zjazdu podaje do wiadomości 
miejsce i czas, w którym Komisja Uchwał i Wniosków będzie przyjmować pisemne wnioski w sprawie 
uchwał. 

7. Zjazd może tworzyć zespoły problemowe, których przewodniczący przedstawiają wnioski Komisji Uchwał i 
Wniosków. 

§ 7 

1. Komisje, o których mowa w § 5 i § 6 ust. 2, wybierają ze swego składu przewodniczącego i sekretarza. O 
ukonstytuowaniu się komisji przewodniczący komisji powiadamia Prezydium Zjazdu, które informuje o tym 
Zjazd. 

2. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji i składa przed Zjazdem sprawozdanie  
z jej działalności. 

3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.  Protokoły komisji 
stanowią załącznik do protokołu Zjazdu. 

 
§ 8 

Zadaniem Zjazdu jest w szczególności: 
1) uchwalenie regulaminu Zjazdu, 

2) wybór Prezydium Zjazdu, 

3) wybór komisji zjazdowych: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, 

4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności: 

 - Okręgowej Rady DOIIB,  
 - Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB, 
 - Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, 
 - Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB, 
 - Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB, 

5) udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB, 

6) uchwalenie budżetu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2014, 

7) dokonanie wyboru: 

- Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB, 
- Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB, 
- Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB, 
- Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, 
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB koordynującego pracę 
  pozostałych Rzeczników, 
- Członków Okręgowej Rady, 
- Członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB, 
- Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB, 
- Członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, 
- Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, 
- Delegatów na  Krajowy Zjazd. 

8) rozpatrzenie zgłoszonych wniosków w sprawach objętych zakresem działalności DOIIB, 

9) podjęcie uchwał oraz uchwał w innych sprawach objętych zakresem działania DOIIB. 

§ 9 

1. Prawo pisemnego zgłaszania wniosków na Zjazd przysługuje wszystkim członkom DOIIB. 



2. Delegaci mają prawo zadawania pytań. 

3. Głosowania tajne i jawne mogą odbywać się metodą elektroniczną. 

4. O zasadach głosowania informuje Komisja Skrutacyjna. 

5. Głosować może tylko osobiście delegat na Zjazd. 

6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zjazdu. 

§ 10 

1. W czasie obrad Zjazdu obowiązuje kolejność rozpatrywania spraw wynikająca  
z porządku obrad. Przewodniczący Zjazdu, za zgodą Zjazdu, może od tego porządku zrobić odstępstwa, 
jeżeli usprawniają one przebieg obrad. 

2. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu delegatom według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością może 
udzielić głosu w przypadku udzielania wyjaśnień, w szczególności przez członków Okręgowej Rady DOIIB 
lub innych organów DOIIB. 

3. Poza kolejnością zgłoszeń można występować z wnioskami formalnymi lub nagłymi. Wnioski formalne i 
nagłe składa się ustnie, o ile Przewodniczący obrad nie zażąda wniosku na piśmie. Przedmiotem wniosków 
formalnych mogą być w szczególności: 

1) stwierdzenie kworum, 

2) zdjęcie określonego tematu z porządku obrad, 

3) przerwanie lub odroczenie dyskusji, 

4) zamknięcie listy mówców, 

5) zakończenie dyskusji, 

6) ograniczenie czasu wystąpień delegatów, 

7) forma głosowania, 

8) wnioski w sprawie sposobu prowadzenia obrad, 

9) ponowne przeliczenie głosów, 

10) zmiany w sprawie prowadzenia dyskusji. 

4. Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie w pierwszej kolejności. 

5. O przyjęciu wniosków o charakterze formalnym decyduje zwykła większość głosów. 

6. Prowadzący obrady może czynić delegatom uwagi dotyczące formy i czasu trwania wystąpień, jak również 
w wypadkach wypowiadania się nie na temat. 

7. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania delegata zakłóca porządek obrad bądź uchybia 
powadze Zjazdu – Przewodniczący Zjazdu przywołuje mówcę do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło 
skutku – może odebrać głos, odnotowując ten fakt w protokole Zjazdu. 

8. Zjazd może powziąć uchwałę ograniczającą czas trwania wystąpień oraz przemówień wygłaszanych 
podczas dyskusji. W toku dyskusji powtórne wystąpienie tego samego dyskutanta, w tej samej sprawie, 
może nastąpić dopiero po wyczerpaniu listy mówców przemawiających po raz pierwszy na dany temat. 

§ 11 

1. Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie: 

1) wnioski dotyczące zmian w treści projektów uchwał Zjazdu, a następnie każdy z tych projektów odrębnie, 

2) inne wnioski i propozycje zgłoszone podczas obrad. 

2. Głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się jawnie przez podniesienie mandatu lub 
zalogowanie się poszczególnych delegatów i naciśnięcie wybranego przycisku terminala do głosowania.  



3. Prezentacja wyników głosowania przedstawiana jest na ekranie w sali obrad. Prawidłowość przebiegu 
głosowania elektronicznego kontroluje Komisja Skrutacyjna. 

4. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu. 

5. Jeżeli większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu jest oczywista, 
Przewodniczący nie zarządza obliczania głosów, lecz ogłasza wynik stwierdzeniem wyraźnej większości. 

§ 12 

Od decyzji Przewodniczącego Zjazdu w sprawach związanych z prowadzeniem obrad przysługuje odwołanie do 
Prezydium Zjazdu, które zajmuje ostateczne stanowisko. 
 

§ 13 

1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół. 

2. Protokół Zjazdu powinien odzwierciedlać jego rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać: 

1) stwierdzenie prawomocności obrad, 

2) uchwalony porządek obrad, 

3) przebieg obrad, w tym: 

a) treść wystąpień delegatów lub ich streszczenie albo informacje o ich treści, 
b) adnotacje o podjętych uchwałach, 
c) wnioski delegatów, 
d) przebieg głosowania, 
e) adnotacje o wszelkich zdarzeniach, jakie miały miejsce w trakcie obrad  Zjazdu, 
f) adnotacje o zamknięciu Zjazdu. 

4) Protokół podpisuje Przewodniczący i jeden z sekretarzy Zjazdu. 

3. Do protokołu dołącza się teksty uchwał podjętych przez Zjazd oraz protokoły komisji Zjazdu. 

4. Obrady Zjazdu są dokumentowane w formie audiowizualnej z możliwością publikacji na stronie internetowej 
i w czasopismach Izby. 

5. Uchwały Zjazdu podpisuje Przewodniczący Zjazdu oraz jeden z sekretarzy Zjazdu. 

 

§ 14 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie. 
 

§ 15 

Protokół winien zostać sporządzony w ciągu 15 dni od zakończenia Zjazdu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Regulaminu XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 
 

 

Zgłaszający:   …………………………………………………......... 

               (imię i nazwisko) 

 DOŚ/........../......................................................... 
 (numer członkowski) 

 

Zgłaszam kandydaturę Pana/Pani  ............................................................................. 

          (imię i nazwisko) 

 DOŚ/........../......................................................... 
      (numer członkowski) 

 

na 
................................................................................................................................................... 
(funkcja i organ Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018) 

  

                                                                            ....................................................................... 
  (podpis zgłaszającego) 

 

Oświadczam, że znana mi jest treść pkt 7. ppkt 1 i 2 Kodeksu zasad etyki 

zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który stanowi: 

„1) Pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego jest prawem i 

powinnością członka izby. 

 2) Członek  izby, któremu  powierzona została  funkcja  w  organach samorządu, 

obowiązany jest rzetelnie i z najwyższą starannością wypełniać obowiązki 

wynikające z tej funkcji.” 

Naruszenie zasad etycznych powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną przed 

organami samorządu zawodowego. 

 

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie  ....................................................................... 

 (podpis kandydata) 

........................................, dnia ............................ 

       (miejscowość oraz data ) 



Załącznik nr 3 do Uchwały nr 19/R/2014 z dnia 13.02.2014 r. 

          

Regulamin wyborów do organów 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

na lata 2014-2018  

 

§1 
Wybory do organów DOIIB są tajne, bezpośrednie i przeprowadzane etapowo. 

 

§2 
Pierwszy etap wyborów: 

1. Wybór: 

a) Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB, 

b) Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB, 

c) Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB, 

d) Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, 

e) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB koordynującego pracę 

pozostałych Rzeczników. 

2. Wybrany zostaje kandydat, który w pierwszej turze wyborów uzyskał więcej 

niż 50 % oddanych głosów. 

3. Jeżeli żaden kandydat nie uzyskał w pierwszej turze wyborów liczby głosów określonej w ust. 2, zarządza się 

drugą turę wyborów. W drugiej turze uczestniczą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w 

pierwszej turze. 

4. Jeżeli w pierwszej turze startował jeden kandydat i nie uzyskał więcej niż 

50 %  oddanych głosów, Komisja Wyborcza przedstawia nowych kandydatów i dla tych kandydatów jest to 

pierwsza tura wyborów. 

5. Wybór uznaje się za dokonany, jeżeli w drugiej turze jeden z kandydatów 

uzyskał więcej niż 50 % oddanych głosów. 

6. W przypadku, gdy w drugiej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż 50 % oddanych 

głosów, Komisja Wyborcza przedstawia nowych kandydatów i wybory są powtarzane, w sposób jak wyżej, aż do 

skutecznego  

wyboru. 

§3 
Drugi etap wyborów: 

1. Wybór: 

a) Członków Okręgowej Rady DOIIB, 

b) Członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB,  

c) Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB, 



d) Członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, 

e) Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB, 

f) Delegatów na Krajowy Zjazd. 

2. Do organów DOIIB i Delegatami na Krajowy Zjazd zostają wybrani kandydaci, którzy w kolejności 

uzyskali największą liczbę głosów. 

3. W przypadku gdy kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów, a uznanie ich za wybranych 

powodowałoby przekroczenie liczby miejsc mandatowych, wybory powtarza się dla tych 

kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów. 

§4  

1. Komisja Wyborcza sporządza listy kandydatów do poszczególnych organów oraz kandydatów 

na delegatów na Krajowy Zjazd oddzielnie, w kolejności alfabetycznej. 

2. W drugim etapie wyborów mogą uczestniczyć kandydaci, którzy w  

pierwszym etapie nie zostali wybrani. 

3. Wybrani przewodniczący organów oraz rzecznik koordynujący pracę pozostałych rzeczników 

mogą zgłaszać i rekomendować kandydatów do organów, których zostali przewodniczącymi. 

4. W pierwszym i drugim etapie wyborów można kandydować tylko do jednego organu. 

5. Wybranym można być tylko do jednego organu oraz jako delegat na Krajowy Zjazd. 

 

§5  

Liczbę członków poszczególnych organów okręgowej izby określa okręgowy zjazd z zastrzeżeniem, że: 

1) liczba wybieranych członków okręgowej rady izby (prócz przewodniczącego) nie może być mniejsza 

niż 14 i większa niż 29; 

2) liczba wybieranych członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej (prócz przewodniczącego) nie 

może być mniejsza niż 5 i większa niż 18; 

3) liczba wybieranych członków okręgowej komisji rewizyjnej (prócz przewodniczącego) nie może być 

mniejsza niż 4 i większa niż 6; 

4) liczba wybieranych członków okręgowego sądu dyscyplinarnego (prócz przewodniczącego) nie 

może być mniejsza niż 5 i większa niż 16; 

5) liczba okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej (razem z rzecznikiem koordynującym 

pracę pozostałych rzeczników) nie może być mniejsza niż 1 i większa niż 9. 

§6  

Liczbę wybieranych delegatów na Krajowy Zjazd określa się na 17, zgodnie z uchwałą Krajowej Rady nr 14/R/13, z 

zachowaniem zasady, że na każdą rozpoczętą liczbę 600 członków Izby w okręgu wybrany będzie jeden delegat, 

przyjmując za podstawę ustalenia listę członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w okręgu według 

stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.  



UCHWAŁA NR   32 /R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2014-03-13 
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 

UCHWAŁA Nr 33/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 13.03.2014 r. 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 
 

UCHWAŁA Nr 34/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 13.03.2014 r. 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 
 

UCHWAŁA Nr 35/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 13.03.2014 r. 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 
 

UCHWAŁA Nr 36/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 13.03.2014 r. 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 
 

UCHWAŁA Nr 37/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 13.03.2014 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu budżetu  Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2014  

celem przedstawienia go do uchwalenia  

przez XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów DOIIB. 

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekt budżetu DOIIB na rok 2014, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, celem przedstawienia go do uchwalenia przez XIII Okręgowy 

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów DOIIB.   

  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37/R/2014  z dnia 13.03.2014 r. 

 

 Projekt budżetu DOIIB na rok 2014 

    
A. Projekt Budżetu 2014 -  PRZYCHODY   

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota  

w tys. zł  
Struktura  

w budżecie  

  PRZYCHODY 4102,0 100,00% 
1 Składki  9650*29zł*12 miesięcy 3358,0 81,86% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,98% 

3 Procedura kwalifikacyjna 360x1680 zł 604,0 14,72% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 100,0 2,44% 

B. Projekt budżetu 2014 -  GRUPOWANIE WYDATKÓW 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota  

w tys. zł 
Struktura  

w budżecie  

  KOSZTY 4020,0 100,00% 

I. Koszty administracyjne 1015,0 25,25% 
1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 570,0 14,18% 

2 Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, bankowe, 
pozostałe) 290,0 7,21% 

3 
Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i eksploatacyjne, 
energia, wyposażenie, wydawnictwa, pozostałe) 50,0 1,24% 

4 Pozostałe koszty  
(amortyzacja, podróże służbowe, ubezpieczenia, inne koszty) 45,0 1,12% 

5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece 60,0 1,49% 

II.  Koszty statutowe 2915,0 72,51% 

1 
Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na organy 
(wszystkie koszty związane z działaniem organów) 1080,0 26,87% 

  

OKR 65,0 1,62% 

OSD 160,0 3,98% 

OROZ 215,0 5,35% 

OKK 640,0 15,92% 

2 Koszty bieżącej działalności Rady  
(wszystkie koszty związane z działaniem Rady) 350,0 8,71% 

3 Działania na rzecz członków - suma 3a+3b+3c+3d 1040,0 25,87% 

a seminaria i szkolenia 410,0 10,20% 

b biuletyny i czasopisma 280,0 6,97% 

c pozostałe wydatki 300,0 7,46% 

d samopomoc 50,0 1,24% 

4 Fundusz pomocy losowej 75,0 1,87% 

5 Okręg. Zjazd Delegat. 120,0 2,99% 

6 Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą 50,0 1,24% 

7 Fundusz zapasowy 200,0 4,98% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 90,0 2,24% 

  Koszty związane z najmem, inne koszty działalności gospodarczej 90,0 2,24% 

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY 82,0   

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   120,0   

 



UCHWAŁA NR 38/R/2014 

Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 13.03.2014 r. 

 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2013  

celem przedstawienia go do rozpatrzenia i zatwierdzenia  

przez XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Delegatów DOIIB. 

 

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  przyjmuje Sprawozdanie z działalności Rady 

DOIIB za rok 2013, stanowiące załącznik nr 1  

do niniejszej uchwały, celem przedstawienia go do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez XIII Okręgowy Zjazd 

Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów DOIIB.   

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 39/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 13.03.2014 r. 

 

w sprawie wykonania projektu klimatyzacji w siedzibie DOIIB.  

 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z uchwałą 

nr 52/R/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie limitu wydatków, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 Rada DOIIB wyraża zgodę na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej pt. „Koncepcja i projekt budowlany 

wykonania klimatyzacji (z regulacją tylko temperatury) w pomieszczeniach budynku DOIIB we Wrocławiu  ul. 

Odrzańska 22 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz kosztorysem inwestorskim”. 

 

§ 2 

Rada DOIIB akceptuje wybór rekomendowanego przez Zespół ds. zamówień  

(przy udziale zaproszonych osób) wykonawcy prac projektowych tj. firmy Projektowanie i Usługi Różne 

„DORBUD”, ul. Inżynierska 72a/3, 53-230 Wrocław. 

 

§ 3 

Rada DOIIB wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 30.750,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset 

pięćdziesiąt złotych) brutto na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej  pt. „Koncepcja i projekt 

budowlany wykonania klimatyzacji ( z regulacją tylko temperatury) w pomieszczeniach budynku DOIIB we 

Wrocławiu  ul. Odrzańska 22 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz kosztorysem inwestorskim”. 

 

§ 4 

Traci moc Uchwała Rady DOIIB nr 160/R/2013 z dnia 24.10.2013 r. 

 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 40/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 13.03.2014 r.  

 

w sprawie dalszego wynajmu lokalu gastronomicznego. 

 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje: 

§ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W związku z upływem terminu obowiązywania umowy najmu z dnia 11.01.2008 r. lokalu gastronomicznego 

położonego we Wrocławiu przy ul. Odrzańskiej 22 (siedziba DOIIB), której czas trwania upływa 31.05.2014 r., 

Rada DOIIB wyraża zgodę na przedłużenie tej umowy z dotychczasowym najemcą: Przedsiębiorstwem Produkcji, 

Usług i Handlu HERKULES Sp. z o.o.  

 

§ 2 

Przedłużenie umowy najmu na dotychczasowych warunkach finansowych nie może być dłuższe niż do 

31.12.2014 r. 

 

§ 3 

Warunkiem przedłużenia umowy najmu na dotychczasowych warunkach finansowych jest podpisanie 

stosownego aneksu do dnia 11.04.2014 r., o ile do dnia podpisania tego aneksu DOIIB nie otrzyma  

korzystniejszej oferty najmu. 

   

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR 55/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2014-04-09 
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 

UCHWAŁA NR 56/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 24.04.2014 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 40/R/2014 z dnia 13.03.2014 r 
w sprawie dalszego wynajmu lokalu gastronomicznego. 

 

§ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

W § 3 Uchwały Rady DOIIB nr 40/R/2014 z dnia 13.03.2014 r., w miejsce daty „11.04.2014 r.” wpisuje się datę: 
„31.05.2014 r.” 

 

§ 2 

Pozostałe zapisy Uchwały nr 40/R/2014 z dnia 13.03.2014 r. nie ulegają zmianie. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 57/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 24.04.2014 r. 

 

w sprawie organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB w roku 2014.  

§ 1 



Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 50.000 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB we wrześniu lub 

październiku  2014 r. 

 

§ 2 

1. W celu realizacji przedsięwzięcia powołuje się zespół organizacyjny w składzie:  

 

- Eugeniusz Hotała  – przewodniczący zespołu 

- Andrzej Pawłowski  – członek zespołu 

- Janusz Szczepański – członek zespołu 

- Małgorzata Czajkowska  – członek zespołu 

 

2. Program Forum Inżynierskiego DOIIB 2014 dotyczyć będzie zagadnień jednolitej  interpretacji aktualnych 

przepisów  prawa budowlanego  przez  organy   nadzoru   budowlanego i administracji samorządowej oraz 

członków DOIIB, zagadnień współpracy DOIIB z tymi organami, a także dyskusji nad aktualnymi projektami 

zmian w ustawie Prawo budowlane i zapisami projektu Kodeksu budowlanego. 

 

3. W obradach Forum Inżynierskiego DOIIB 2014 wezmą udział przedstawiciele dolnośląskich organów  

nadzoru  budowlanego,  administracji  budowlanej, przedstawiciele DOIIB oraz zaproszeni goście. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 58/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 24.04.2014 r. 

 

w sprawie organizacji Gali Inżynierskiej w roku 2014 

organizowanej w ramach obchodów Dni Budowlanych. 

 

 

§ 1 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 50.000 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji Gali Inżynierskiej we wrześniu 2014 r. 

 

 

§ 2 

1. Za organizację Gali odpowiedzialne jest Prezydium Rady DOIIB. 

2. Koszt organizacji  Gali  Inżynierskiej będzie pokryty z funduszu przeznaczonego w budżecie na działania 

na rzecz członków. Koszt ten obejmuje m.in.: wynajęcie sali, catering, występ artystyczny, obsługa 

techniczna przedsięwzięcia, koszt pobytu gości. 

3. Prezydium Rady może w ramach swoich upoważnień zwiększyć środki budżetowe na ten cel na podstawie 

stosownej uchwały. 

 

§ 3   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



UCHWAŁA Nr 59/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 24.04.2014 r. 

w sprawie organizacji statutowej działalności delegatów na Okręgowy Zjazd 
i członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych. 

 

Działając na podstawie Statutu PIIB oraz §2 pkt 13 i §5 pkt 1.4 regulaminu okręgowych rad PIIB, Rada DOIIB 

uchwala następujące zasady dobrowolnej, statutowej działalności delegatów na Okręgowy Zjazd oraz członków 

DOIIB w swoich obwodach wyborczych: 

§ 1 

Cele i zasady organizacyjne działalności w obwodach wyborczych 

1. Statutowa działalność członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych jest prawem każdego członka. 

Działalność ta jest dobrowolna i ma charakter pracy społecznej.  

2. W obwodach wyborczych DOIIB w kadencji 2014-2018 mogą być powoływane  Obwodowe Zespoły 

Członkowskie, jako zespoły pomocnicze Rady DOIIB, w celu stworzenia możliwości aktywnego działania 

delegatów na Zjazd DOIIB oraz innych członków DOIIB na terenie swoich obwodów wyborczych. 

3. Obwodowe Zespoły Członkowskie (OZC) mogą mieć charakter stały lub doraźny  

i powoływane są uchwałą przez Radę lub Prezydium DOIIB na pisemny wniosek grupy co najmniej 3 

członków z danego obwodu wyborczego, wśród których jest przynajmniej jeden delegat na Okręgowy Zjazd 

DOIIB.  

4. Wniosek o powołanie zespołu, o którym mowa w ust. 3, musi zawierać skład zespołu, jego Przewodniczącego 

i stosowne oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Przewodniczącym 

zespołu może być wyłącznie jeden z delegatów na Zjazd DOIIB w kadencji 2014-2018.  

5. Jeśli wniosek zawiera podpisy wszystkich delegatów na Zjazd DOIIB z danego obwodu wyborczego, to jest 

kierowany na najbliższe posiedzenie Prezydium lub Rady DOIIB w celu podjęcia uchwały o powołaniu 

Obwodowego Zespołu Członkowskiego. 

6. W przypadku podpisania wniosku przez część delegatów,  informowani są o nim skutecznie pozostali delegaci 

z  tego obwodu wyborczego, którzy mogą zgłosić swoje przystąpienie do zespołu lub wystąpić z wnioskiem o 

powołanie zespołu w innym składzie. Jeśli w ciągu  

21 dni od tego zawiadomienia nie wpłynie nowy wniosek o powołanie innego OZC lub uzupełnieniu składu 

osobowego, to złożony wcześniej wniosek jest kierowany na posiedzenie Rady DOIIB. 

7. Sprawy sporne dotyczące powoływania OZC, uzgadniania ich składu osobowego oraz ich działania rozstrzyga 

w imieniu Rady DOIIB Grażyna Kaczyńska, upoważniony członek Rady DOIIB, który udziela także 

bezpośredniej  pomocy w organizacji działalności OZC. 

8. Jest możliwe wspieranie organizacyjne doraźnych działań, dowolnej grupy członków w tych obwodach 

wyborczych, w których nie powstaną OZC. Wnioski w tej sprawie należy kierować do upoważnionego 

przedstawiciela Rady DOIIB, o którym mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu.  

9. Wspólne działania OZC z kilku obwodów wyborczych są wskazane.  

 

§ 2 



Zakres działalności  

1. Do zakresu działalności Odwodowych Zespołów Członkowskich należą: 

a) przekazywanie aktualnych informacji o działalności DOIIB i sprawach dotyczących aktualnego stanu 

prawnego z dziedziny budownictwa członkom DOIIB w swoim obwodzie wyborczym, 

b) organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, oraz innych promującym środowisko inżynierów 

budownictwa na Dolnym Śląsku, 

c)  reprezentowanie interesów członków obwodu wyborczego przed Radą DOIIB, 

d) współdziałanie z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB  

w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Izby w swoim obwodzie wyborczym, 

e) współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w swoim obwodzie wyborczym w promocji 

środowiska inżynierów budownictwa i ochronie jego interesów zawodowych, 

f) działania o charakterze samopomocowym, integracyjnym, kulturalnym i sportowym wśród członków DOIIB 

w  obwodzie wyborczym. 

2. Przewodniczący ani żaden z członków Obwodowego Zespołu Członkowskiego nie jest upoważniony do 

reprezentowania DOIIB przed władzami państwowymi, samorządowymi ani przed innymi instytucjami. 

Interesy wszystkich członków DOIIB przed tymi organami reprezentuje Przewodniczący Rady lub 

upoważniony przez niego członek Prezydium Rady. 

 

§ 3 

Koszty działalności  

1. Działalność OZC będzie wspierana finansowo przez Prezydium Rady DOIIB w ramach środków, 

przewidzianych w budżecie na ten cel. Za wydatkowanie środków odpowiada Skarbnik i Przewodniczący 

Rady. 

2. W pierwszej kolejności możliwe jest finansowanie działalności szkoleniowej i edukacyjnej, wnioskowanej 

przez OZC, przy czym rozdział tych środków zależeć będzie od możliwości budżetowych Izby i ilości członków 

w obwodzie wyborczym.  

3. Wsparcie finansowe obejmuje przede wszystkim: koszt wynajęcia sali dla szkolenia  

i wynagrodzenie wykładowcy. Członkom OZC nie przysługują zwroty kosztów podróży  

i ekwiwalent za pracę na rzecz OZC.  

4. Za pracę członków OZC bezpośrednio na rzecz organów DOIIB możliwe jest wypłacenie ekwiwalentu  na 

wniosek upoważnionego członka Rady, o którym mowa w §1 pkt 7, któremu podlega działalność OZC. W 

takich przypadkach będą miały zastosowanie postanowienia określone w Zasadach Gospodarki Finansowej 

PIIB. 

5. W przypadku wpłynięcia wielu wniosków z różnych OZC o wsparcie finansowe, o udzieleniu wsparcia i jego 

wysokości decydować będzie kolejność złożenia wniosków i charakter inicjatywy. Promowane będą też 

wnioski OZC korzystających ze wsparcia po raz pierwszy lub rzadziej niż inne OZC.       

6. Działalność  integracyjna OZC jest wspierana organizacyjnie przez Prezydium Rady DOIIB. 

§ 4 



Postanowienia końcowe 

1. W jednym obwodzie wyborczym może działać tylko  jeden stały OZC. Doraźne OZC mogą być powoływane w 

tych odwodach wyborczych, w których nie powołano stałego OZC.   

2. Okręgowe Zespoły członkowskie o charakterze doraźnym powołuje Prezydium Rady, a OZC o charakterze 

stałym powoływane są przez Radę DOIIB. 

3. Pracami OZC kieruje jego Przewodniczący, który informuje pisemnie Prezydium Rady DOIIB o wszelkich 

podejmowanych przedsięwzięciach, wskazując ich cel, miejsce, czas, formę, uczestników i przewidywane 

koszty. 

4. Po realizacji przedsięwzięcia, Przewodniczący OZC przedkłada Prezydium Rady DOIIB pisemną informację o 

przebiegu i realizacji przedsięwzięcia, w terminie 30 dni. Na koniec każdego roku kalendarzowego 

Przewodniczący OZC przedkłada Prezydium Rady DOIIB informacje z działalności Zespołu. 

5. OZC  może być rozwiązywane uchwałą przez Radę DOIIB na wniosek złożony przez przynajmniej jednego 

delegata na Zjazd DOIIB lub grupy 3 członków DOIIB z danego obwodu wyborczego lub przez 

Przewodniczącego OZC. Przed podjęciem uchwały o rozwiązaniu OZC Prezydium Rady DOIIB prowadzi 

postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie czy wniosek o rozwiązanie OZC jest zasadny. 

6. W przypadku naruszania przez członków OZC zasad statutu PIIB i postanowień niniejszej uchwały, 

Przewodniczący Rady lub upoważniony członek Rady, o którym mowa w §1 pkt 7, zawiesza działalność OZC 

do czasu najbliższego posiedzenia Rady DOIIB, informując o tym Przewodniczącego i członków 

zawieszonego OZC.  Przewodniczący Rady składa w takim przypadku wniosek do Rady DOIIB o podjęcie 

uchwały o rozwiązaniu OZC, przedstawiając stosowne uzasadnienie. 

  7.1. Każdemu członkowi OZC przysługuje prawo rezygnacji z udziału w pracach zespołu. Rezygnację należy 

zgłosić Przewodniczącemu OZC, który wystąpi do Rady DOIIB lub Prezydium Rady z wnioskiem o zmianę 

składu OZC. 

     2. W przypadku rezygnacji z udziału w pracach zespołu przez Przewodniczącego (delegata na Zjazd DOIIB) 

przewodniczącym OZC zostaje inny delegat wybrany przez członków OZC lub jedyny w danym obwodzie 

wyborczym. 

3. Zmiany w składzie OZC następują zawsze na wniosek, w drodze uchwały Rady DOIIB.  

4. W razie gdy w danym obwodzie wyborczym nie może zostać przewodniczącym delegat na Zjazd DOIIB, 

OZC podlega rozwiązaniu. 

8. Udział w OZC ustaje z powodu wygaśnięcia członkostwa w izbie a także w przypadku zawieszenia w prawach 

członka. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejsza uchwałą, mają zastosowanie uchwały Krajowych Zjazdów PIIB i 

uchwały Zjazdów DOIIB. 

§5 

Traci moc Uchwała Rady DOIIB nr 170/R/2010 z dnia 16.12.2010 r. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 
 

WNIOSEK 
O POWOŁANIE STAŁEGO / DORAŹNEGO* OBWODOWEGO ZESPOŁU CZŁONKOWSKIEGO 

 
I. Wnosimy o powołanie  Obwodowego Zespołu Członkowskiego w obwodzie wyborczym nr …………. 

……………………………………………… Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  w składzie: 

 
L.p. 

 
Imię i nazwisko/ 
tytuł zawodowy  
i naukowy 
 

 
Nr członkowski 

 
Miejsce zamieszkania/ 
adres do korespondencji 
 

 
Tel. kontakt./ 
e-mail 

 
Funkcja w OZC 

(przewodniczący / członek 
zespołu) 

1 2 3 4 5 6 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
II. Plan zamierzeń:  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
III. Oświadczenia: 

1. Wyrażamy  zgodę na przetwarzanie naszych  danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie 
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. 2002.101.926 j.t. z późn.zm. w celach związanych z 
działalnością zespołu i izby. 

2. Oświadczamy, że znane są nam cele i zasady dobrowolnej, statutowej działalności delegatów na 
Okręgowe Zjazdy oraz członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych, określone w Uchwale Nr 
59/R/2014 Okręgowej Rady Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 24.04.2014 r. 

3. Zobowiązujemy  się  do  niezwłocznego  poinformowania   DOIIB  o  zmianie  danych,   wymienionych 
w kolumnie 4 i 5 tabeli. 

………………………………………………………… PODPISY  CZŁONKÓW OZC: 
                    (miejscowość, data) 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………..  

*niepotrzebne skreślić 



UCHWAŁA NR 60/R/2014 

Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 24.04.2014 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 99/R/2011 z dnia 09.06.2011 w sprawie  warunków, trybu i terminu zbycia 

nieruchomości w Przesiece zmienionej uchwałą nr 82/R/2012 z dnia 18.06.2012 r. oraz uchwałą nr 

90/R/2014 z dnia 20.06.2013 r.  

 

§1 

 

Zmienia się  § 2 pkt 1. Uchwały nr 99/R/2011 z dnia 09.06.2011 r. w ten sposób,  

że do realizacji zadań wynikających z Uchwały, w miejsce dotychczasowych osób, wymienionych w pkt 1a-1d, 

powołuje się Zespół w następującym składzie:  

 

1)    Andrzej Kudła                                      - Przewodniczący Zespołu.      

2)    Rainer Bulla                              - Członek Zespołu 

3)    Wiesława Grzelka-Zimmermann  - Członek Zespołu 

4)    Janusz Szczepański                            - Członek Zespołu 

 

§2 

Zmienia się § 5  Uchwały w ten sposób, że w miejsce daty „30.09.2014 r.” wpisuje się datę: „31.03.2015 r.” 

 

§ 3 

Pozostałe zapisy Uchwały Rady nr 99/R/2011, z późniejszymi zmianami, nie ulegają zmianie. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

UCHWAŁA Nr 61/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 24.04.2014 r. 

 

w sprawie ustalenia sposobu głosowania przy wyborze Prezydium Rady DOIIB. 

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, że wybory do Prezydium Rady DOIIB 

odbędą się w głosowaniu tajnym. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 62/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 24.04.2014 r. 

 

w sprawie zmiany składu Kapituły Konkursu Inżynier Roku. 

§1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na podstawie pkt VIII.3 Regulaminu Konkursu 

Inżynier Roku DOIIB, ustala nowy skład Kapituły Konkursu Inżynier Roku :  



1.  Ewa Dobrowolska 

2.  Anita Fokczyńska 

3.  Grażyna Kaczyńska 

4.  Andrzej Kudła 

5.  Aleksander Nowak 

6.  Tadeusz Olichwer 

7.  Barbara Pawnuk 

8.  Tadeusz Ponisz 

§2 

Traci moc Uchwała Rady nr 04/R/2010 z dnia 01.02.2010 r. oraz Uchwała Rady  

nr 173/R/2010 z dnia 16.12.2010 r. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA Nr 63/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 24.04.2014 r. 

w sprawie powołania Zespołu Prawno – Regulaminowego Rady DOIIB 

§1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala, że Zespół Prawno – Regulaminowy Rady 

DOIIB będzie się składał  z 8 osób. 

§2 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Zespół Prawno-Regulaminowy w 

następującym składzie:  

1. Przewodnicząca Zespołu:             Danuta Paginowska  

2. Członkowie Zespołu:                        Adrian Ciejak 

 Ewa Dobrowolska 

  Daniela Kozmowska 

  Małgorzata Mikołajewska - Janiaczyk 

  Krzysztof Parylak 

  Barbara Pawnuk 

  Roma Rybiańska 

 

§3 

Zadaniem Zespołu Prawno-Regulaminowego Rady DOIIB jest: 



1) opracowywanie w imieniu Rady DOIIB opinii dotyczących projektowanych przez organy administracyjno-

rządowe aktów prawnych lub zmian do już istniejących, mających związek z samorządem zawodowym 

inżynierów budownictwa oraz mających wpływ na wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa; 

2) opiniowanie wniosków zgłoszonych przez delegatów DOIIB na okręgowym zjeździe wraz z rekomendacją 

sposobu ich załatwienia; 

3) reprezentowanie stanowiska DOIIB na posiedzeniach Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB przez 

Przewodniczącą Zespołu lub osobę przez niego upoważnioną. 

§4 

1. Prezentowanie opinii przez Przewodniczącą Zespołu lub jego członków instytucjom i organom innym niż 

samorząd zawodowy inżynierów budownictwa wymaga upoważnienia Przewodniczącego Rady DOIIB. 

2. Zespól Prawno-Regulaminowy Rady DOIIB jest zobowiązany do informowania Przewodniczącego Rady 

DOIIB o wypracowanym jednolitym stanowisku w sprawach będących przedmiotem działania Zespołu.    

§5 

Traci moc Uchwała Rady nr 04/R/2011 z dnia 13.01.2011 r. 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 64/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 24.04.2014 r. 

 

w sprawie wyboru Prezydium Rady DOIIB. 

 

Na podstawie § 11 pkt 6 Statutu PIIB, w powiązaniu z § 4 pkt 3 Regulaminu okręgowych rad PIIB, Rada 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:  

§1 

Rada DOIIB ustala, że Prezydium Rady DOIIB będzie się składać z 12 osób. 

§ 2 

Rada DOIIB wybrała Prezydium Rady w następującym składzie: 

1. Przewodniczący Rady  
 

-  Eugeniusz Hotała 

2. Zastępca Przewodniczącego Rady -  Rainer Bulla 

3. Zastępca Przewodniczącego Rady -  Andrzej Pawłowski 

4. Skarbnik Rady -  Janusz Szczepański 

5. Sekretarz Rady -  Tadeusz Olichwer 

6. Zastępca Sekretarza Rady -  Wiesława Grzelka-Zimmermann 

7. Członek Prezydium -  Adrian Ciejak 



8. Członek Prezydium - Daniel Jarząbek 

9. Członek Prezydium - Marek Kaliński 

10. Członek Prezydium - Zbigniew Kiliszek 

11. Członek Prezydium - Danuta Paginowska 

12. Członek Prezydium - Piotr Zwoździak 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 65/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 24.04.2014 r. 

 

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą  

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 

21. ust. 1 pkt 3  (Dz.U. Nr 5/2001 z późniejszymi zmianami)  oraz  § 5 ust. 3  i § 15 ust. 2 Regulaminu 

okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, upoważnia do składania oświadczenia woli w jej imieniu 

następujące osoby: 

 

1. Przewodniczący Rady   - Eugeniusz Hotała 

2. Zastępca Przewodniczącego Rady               - Rainer Bulla 

3. Zastępca Przewodniczącego Rady                    - Andrzej Pawłowski 

4. Skarbnik                  - Janusz Szczepański 

5. Sekretarz                 - Tadeusz Olichwer 

6. Zastępca Sekretarza Rady                                - Wiesława Grzelka-Zimmermann 

 

Oświadczenie woli w imieniu Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa składa co najmniej 

dwóch spośród upoważnionych członków Prezydium, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego 

rady,  

z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2 

Dokumenty obrotu pieniężnego lub materialnego mogą być podpisywane przez upoważnionych członków 

Prezydium, w tym przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego oraz skarbnika lub sekretarza. 

 

§ 3 

Z dniem 24.04.2014 r. traci moc obowiązującą Uchwała Rady nr 169/R/2012 z dnia 15.11.2012 r. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



UCHWAŁA NR 66/1-18/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2014r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób 

 
UCHWAŁA NR 67/1-19/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.04.2014r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 19 osób 

 
UCHWAŁA NR 68/1-17/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.04.2014r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 69/1-6/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 70/1-3/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 71/1-2/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 

 
UCHWAŁA NR 72/1-2/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.04.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych) 

 
UCHWAŁA NR 73/1-2/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.04.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 74/1-5/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.04.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób 

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 



 
UCHWAŁA NR 75/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.04.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 76/1-6/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2014r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 

 
UCHWAŁA NR 77/1-21/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.05.2014r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 21 osób 

 
UCHWAŁA NR 78/1-17/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.05.2014r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób 

 
UCHWAŁA NR 79/1-2/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.05.2014r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 48/4/R/2012 z dnia 31.03.2014r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 
 

UCHWAŁA NR 80/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.05.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 81/1-18/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.05.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 82/1-3/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.05.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 83/1-4/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.05.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 



 
UCHWAŁA NR 84/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.05.2014r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 

 
UCHWAŁA NR 85/1-5/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.05.2014r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 

 
UCHWAŁA NR 86/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.05.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osób zainteresowanych) 

 
UCHWAŁA NR 87/1-2/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.05.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 88/1-4/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.05.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 89/1-4/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.05.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 90/1-7/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.05.2014r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA Nr 91/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.06.2014 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady DOIIB  
dotyczących przyznania zapomóg losowych Członkom DOIIB. 

 
UCHWAŁA NR 92/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 12.06.2014 r. 

 



w sprawie Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

 

Na podstawie art. 8 pkt 12 Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów w związku z § 2 pkt 16  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

Okręgowa Rada DOIIB postanawia, co następuje: 

§ 1 

Uchwala  się nowy Regulamin przyznawania zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa, który stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2 

Z dniem 12.06.2014 r. traci moc Uchwała Prezydium Rady nr 8/PR/2003 z dnia 25.02.2003 r. zatwierdzona 

Uchwałą Rady nr 2/R/2003 z dnia 07.04.2003 r. zmienioną uchwałami nr 32/R/2010 z dnia 18.03.2010 r. i nr 

170/R/2012 z dnia 15.11.2012 r. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 93/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.06.2014 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu ds. zapomóg losowych. 

§1 

Na podstawie § 2 pkt 13  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z Art. 8 

pkt 12 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  

o samorządach zawodowych  architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001.5.42 z późn. 

zm.), Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Zespół ds. zapomóg losowych w 

składzie: 

 

1) Tadeusz Olichwer – przewodniczący 

2) Rainer Bulla 

3) Anita Fokczyńska 

4) Barbara Pawnuk 

5) Janusz Szczepański 

§2 

Zadaniem Zespołu jest rozpatrywanie wniosków o zapomogę losową oraz podejmowanie decyzji w sprawie 

przyznania zapomogi i jej wysokości lub odmowy jej przyznania, w oparciu o Regulamin przyznawania zapomogi 

losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

§3 

1. Zespół prowadzi dokumentację i rejestr podjętych decyzji w tych sprawach. 

2. Przewodniczący Zespołu, na najbliższym posiedzeniu, informuje Prezydium Rady lub Radę o podjętych przez 

Zespół decyzjach. 

 



§4 

Decyzje Zespołu mają rangę uchwał Rady DOIIB i nie wymagają zatwierdzenia przez Radę DOIIB. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA Nr 94/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 12.06.2014 r. 

 

w sprawie powołania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Członków DOIIB. 

§1 

Na podstawie § 2 pkt 13.  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Komisję Ustawicznego Doskonalenia 

Zawodowego Członków DOIIB w składzie: 

 

1) Andrzej Pawłowski – przewodniczący 

2) Jan Czupajłło 

3) Anita Fokczyńska 

4) Wiesława Grzelka - Zimmermann 

5) Marek Jagiełło 

6) Maciej Kubat 

7) Tadeusz Olichwer 

8) Danuta Paginowska 

9) Ryszard Rotter 

10) Roma Rybiańska 

   

§2 

Zadania i zasady działania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB określa 

Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały nr 09/R/2011  

z dnia 13.01.2011 r. 

§3 

Traci moc Uchwała Prezydium Rady nr 43/PR/2010 z dnia 14.10.2010 r. o powołaniu Komisji Ustawicznego 

Doskonalenia Członków DOIIB zatwierdzona Uchwałą Rady  

nr 171/R/2010 z dnia 16.12.2010 r. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA Nr  95/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.06.2014 r. 

 

w sprawie powołania Stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 

na terenie świdnickiego obwodu wyborczego. 

 

 

§ 1 



Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. oraz  Wniosku o powołanie 

stałego OZC z dnia 21.05.2014 r., Okręgowa Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o 

charakterze stałym, działający na terenie świdnickiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC-1/21/S. 

 

§ 2 

1. Na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Przewodniczącym OZC-1/21/S jest 

mgr inż. Daniel Jarząbek – DOŚ/BO/0287/01,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-2018. 

 

2. W skład OZC-1/21/S, na  dzień powołania wchodzi 6 osób,  które  podpisały  wniosek o jego powołanie, wg 

załącznika nr 1 do uchwały. 

 

3. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności 

określa Uchwała Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA Nr  96/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.06.2014 r. 

 

w sprawie powołania Stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 

na terenie kamiennogórskiego obwodu wyborczego. 

 

§ 1 

Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r.        oraz  Wniosku o powołanie 

stałego OZC z dnia 23.05.2014 r., Okręgowa Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o 

charakterze stałym, działający na terenie kamiennogórskiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC-

2/8/S. 

 

§ 2 

1. Na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Przewodniczącym OZC-2/8/S jest 

mgr inż. Adrian Ciejak – DOŚ/BO/1462/02,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-2018. 

 

2. W skład OZC-2/8/S, na  dzień powołania wchodzi 10 osób,  które  podpisały  wniosek o jego powołanie, wg 

załącznika nr 1 do uchwały. 

 

3. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności 

określa Uchwała Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

UCHWAŁA Nr  97/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.06.2014 r. 

 

w sprawie powołania Stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 

na terenie dzierżoniowskiego obwodu wyborczego. 

 

 

§ 1 

Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. oraz  Wniosku o powołanie 

stałego OZC z dnia 29.05.2014 r., Okręgowa Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o 



charakterze stałym, działający na terenie dzierżoniowskiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC-

3/2/S. 

 

§ 2 

1. Na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Przewodniczącym OZC-3/2/S jest 

mgr Zenon Naskręt – DOŚ/BD/0008/01,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-2018. 

 

2. W skład OZC-3/2/S, na  dzień powołania wchodzą 4 osoby,  które  podpisały  wniosek o jego powołanie, wg 

załącznika nr 1 do uchwały. 

 

3. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności 

określa Uchwała Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA Nr  98/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.06.2014 r. 

 

w sprawie powołania Stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 

na terenie kłodzkiego obwodu wyborczego. 

 

 

§ 1 

Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r.        oraz  Wniosku o powołanie 

stałego OZC z dnia 02.06.2014 r., Okręgowa Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o 

charakterze stałym, działający na terenie kłodzkiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 4/9/S. 

 

§ 2 

1. Na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Przewodniczącym OZC-4/9/S jest 

mgr inż. Zbigniew Wnęk – DOŚ/IS/0251/02,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-2018. 

 

2. W skład OZC-4/9/S, na  dzień powołania wchodzi 5 osób,  które  podpisały  wniosek o jego powołanie, wg 

załącznika nr 1 do uchwały. 

 

3. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności 

określa Uchwała Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR 99/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.06.2014 r.  

 

w sprawie dalszego wynajmu lokalu gastronomicznego. 

 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje: 

§1 



Rada DOIIB wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu gastronomicznego  

w budynku siedziby DOIIB z nowym najemcą na okres 5-ciu lat lub na czas nieokreślony z możliwością 

wypowiedzenia tej umowy w okresie 6-ciu miesięcy. 

§2 

Rada upoważnia przewodniczącego rady lub jego zastępców oraz skarbnika  

do negocjacji i ostatecznego ustalenia warunków najmu lokalu oraz podpisania stosownej umowy z najemcą. 

Umowna stawka  miesięcznego czynszu nie może być mniejsza niż 30 zł netto za metr kwadratowy powierzchni 

użytkowej lokalu plus opłaty z tytułu kosztów eksploatacyjnych.  

§3 

Uchwała w zakresie powyższym obowiązuje do dnia 30 grudnia 2014 r. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR 100/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.06.2014 r. 

 

 

w sprawie ustalenia zakresu zadań i odpowiedzialności Członków Prezydium Rady Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

 

Na podstawie § 9 pkt 2 Regulaminu okręgowych rad PIIB oraz w związku z Uchwałą  

nr 64/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala 

szczegółowe zakresy zadań i odpowiedzialności członków Prezydium Rady DOIIB – zgodnie z załącznikiem nr 1.  

  

§1 

Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

Z dniem 12.06.2014 r. traci moc obowiązującą Uchwała Rady nr 168/R/2012 z dnia 15.11.2012 r. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



UCHWAŁA NR 101/1-12/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.06.2014r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12 osób 

 
UCHWAŁA NR 102/1-16/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.06.2014r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 16 osób 

 
UCHWAŁA NR 103/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.06.2014r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 85/1/R/2014 z dnia 29.05.2014r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 104/1-19/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.06.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 19 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 105/1-3/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.06.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 106/1-5/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.06.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 107/1-48/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.06.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 48 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 

 
UCHWAŁA NR 108/1-6/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.06.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 



UCHWAŁA NR 109/1-11/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.06.2014r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 110/1-8/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.06.2014r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 111/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 10.07.2014 r. 

 

w sprawie zawarcia umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości DOIIB w Przesiece. 

 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje: 

§1 

Rada DOIIB wyraża zgodę na zawarcie umowy pośrednictwa sprzedaży  nieruchomości DOIIB w Przesiece z 

WGN Nieruchomości Sp. z o.o. we Wrocławiu przy założeniu, że prowizja dla pośrednika nie będzie większą niż 

4% ceny sprzedaży netto oraz, że umowa nie będzie zawarta na wyłączność. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA Nr 112/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 10.07.2014 r. 
 

w sprawie wykonania projektu klimatyzacji w siedzibie DOIIB.  

 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z uchwałą 

nr 39/R/2014 z dnia 13.03.2014 r. w sprawie wykonania projektu klimatyzacji w siedzibie DOIIB, Rada 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje: 

§ 1 

 Rada DOIIB przyjmuje do wiadomości, że: 

1. Komisja ds. zamówień (wraz zaproszonymi specjalistami) po zapoznaniu się  

z opiniami opracowanymi przez mgr inż. Danutę Paginowską, inż. Jana Witka oraz mgr inż. Jacka Moskałę 

podtrzymała swoje stanowisko zawarte w protokole  

z dnia 08.05.2014 r. i pozytywnie zaopiniowała, opracowaną przez firmę Projektowanie i Usługi Różne 

„DORBUD”, koncepcję wykonania klimatyzacji  

(z regulacją tylko temperatury) w pomieszczeniach budynku DOIIB we Wrocławiu  ul. Odrzańska 22. 

Protokoły ze spotkania Komisji w dniach 08-05-2014 r. i 23-06-2014 r. stanowią załącznik nr 1. i nr 2. do 

niniejszej uchwały. 

2. Projektant określił szacunkowy koszt urządzeń na kwotę 185.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 

złotych) netto. Wycena nie obejmuje prac budowlanych wszystkich branż.  

§ 2  

Rada DOIIB rezygnuje z dalszej realizacji Umowy nr 1/2014 z dnia 01-04-2014 r.,  zawartej na podstawie 

Uchwały nr 39/R/2014 z dnia 13.03.2014 r. w sprawie wykonania  klimatyzacji w siedzibie DOIIB i zobowiązuje 

Przewodniczącego i Skarbnika Rady do odstąpienia od dalszej realizacji umowy, a więc od   wykonania projektu 



budowlanego klimatyzacji (z regulacją tylko temperatury) w pomieszczeniach budynku DOIIB we Wrocławiu przy 

ul. Odrzańskiej 22 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz kosztorysem inwestorskim przez firmę 

Projektowanie i Usługi Różne „DORBUD” (ul. Inżynierska 72a/3, 53-230 Wrocław), uwzględniając obowiązek 

zapłaty przez DOIIB kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, wynikający z tytułu odstąpienia 

od umowy. 

§ 3 

Rada odstępuje od wykonania klimatyzacji w pomieszczeniach budynku DOIIB we Wrocławiu przy ul. Odrzańskiej 

22 według koncepcji wykonania klimatyzacji (z regulacją tylko temperatury) opracowanej przez firmę 

Projektowanie i Usługi Różne „DORBUD”. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Wrocław 08-05-2014 

 
 

Protokół z posiedzenia Komisji ds. zamówień  
 

w sprawie oceny Koncepcji wykonania klimatyzacji ( z regulacją tylko temperatury) w 
pomieszczeniach budynku DOIIB we Wrocławiu ul. Odrzańska 22  opracowanej przez firmę 

Projektowanie i Usługi Różne „DORBUD” 
 
 

Komisja  ds. Zamówień w składzie : 
1.Przewodniczący – Andrzej Kudła 
2. Członek – Janusz Szczepański 
3.Członek – Andrzej Pawłowski 
oraz  
Anita Fokczyńska- zaproszony członek Rady DOIIB 
Andrzej Kochan - zaproszony członek DOIIB 
Ewa Ulicka – pracownik biura DOIIB  

Zespół w powyższym składzie spotykał się w celu oceny  opracowanej przez PiUR”DORBUD” Koncepcji 
wykonania klimatyzacji (z regulacją tylko temperatury) w pomieszczeniach budynku DOIIB we Wrocławiu ul. 
Odrzańska 22 .  

Koncepcja została opracowana na podstawie umowy z dnia 01-04-2014r. podpisanej w oparciu o Uchwałę Rady 
DOIIB nr 39/R/2014 z dnia 13-03-2014r. w sprawie wykonania projektu klimatyzacji w siedzibie DOIIB. 

Po wprowadzeniu przez Przewodniczącego Komisji, pan Andrzej Kochan zreferował opracowaną dokumentację. 
Projektant określił szacunkowy koszt urządzeń na kwotę około 185 tys zł NETTO. Wycena nie obejmuje prac 
budowlanych wszystkich branż. 

Po dyskusji członkowie komisji wnieśli następujące uwagi do Koncepcji, które Projektant winien uwzględnić i 
przeanalizować na etapie opracowania projektu Budowlanego. 

1. Celem uzyskania możliwie najwyższego komfortu  użytkowników Sali konferencyjnej należy rozpatrzyć 
wariant równomiernego nawiewu powietrza (np. perforowany sufit podwieszony) 

2. Rozważyć możliwość wykorzystania klapy oddymiającej, wyposażonej dodatkowo w czujnik deszczu, do 
przewietrzania klatki schodowej. 

3. Uwzględnić brak możliwości stosowania nawietrzników w oknach stanowiących przegrody p/pożarowe 
(okna od strony budynku Garbary 2-4) 

4. Należy zastosować ochronę, gwarantującą komfort użytkowników pomieszczeń w budynku Izby 
(wytłumienie hałasu i drgań ) 

5. Należy zastosować automatykę zapewniającą możliwość sterowania automatycznego pracą systemu 
centrali uwzględniającą okresy kiedy sala nie jest wykorzystywana. 

6. Należy przewidzieć wymianę grzejników w sali konferencyjnej w celu uzyskania możliwości jej ogrzania 
w okresie zimowym. 



7. Konieczna jest analiza istniejącej konstrukcji dachu i stropu nad salą konferencyjną w zakresie 
weryfikacji parametrów dotyczących wytrzymałości, przenoszenia drgań i poziomu hałasu. 

 
 
 
PODSUMOWANIE: 
Komisja ds. Zamówień wraz z zaproszonymi specjalistami, rekomenduje przyjęcie dokumentacji pn: Koncepcja 

wentylacji mechanicznej z całorocznym normowaniem temperatury dla wskazanych pomieszczeń biurowych 
mieszkania służbowego i Sali konferencyjnej w istniejącym budynku DOIIB usytuowanym we Wrocławiu przy 
ul. Odrzańskiej 22 opracowana przez firmę Projektowanie i Usługi Różne „DORBUD”, do opracowania na jej 
podstawie i z uwzględnieniem powyższych uwag Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami i pozwoleniami.  
 
Opinia Komisji zostanie przedstawiona na Prezydium Rady DOIIB w dniu 12-05-2014r. przez pana 
J.Szczepańskiego. 
Decyzja o uruchomieniu II etapu prac projektowych zostanie przekazana projektantowi po uzyskaniu 
akceptacji Prezydium Rady DOIIB. 

 
Postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy prac projektowych zakończono.  Podpisy protokołu – zgodnie z listą 
obecności 
 
 
 
Załączniki do protokołu: 

1. Koncepcja wentylacji mechanicznej z całorocznym normowaniem temperatury dla wskazanych 
pomieszczeń biurowych mieszkania służbowego i Sali konferencyjnej w istniejącym budynku DOIIB 

usytuowanym we Wrocławiu przy ul. Odrzańskiej 22 opracowana przez firmę Projektowanie i Usługi 
Różne „DORBUD”. 

 
2.Lista obecności 
 

Protokół sporządziła: Ewa Ulicka 
 
 

Wrocław 23-06-2014 

 
 

Protokół z posiedzenia Komisji ds. zamówień  
 

w sprawie opinii do Koncepcji wykonania klimatyzacji ( z regulacją tylko temperatury) w 
pomieszczeniach budynku DOIIB we Wrocławiu ul. Odrzańska 22  opracowanej przez firmę 

Projektowanie i Usługi Różne „DORBUD” 
 
 

Członkowie Komisji ds. Zamówień w składzie : 

1.Przewodniczący – Andrzej Kudła 

oraz  

Anita Fokczyńska- zaproszony członek Rady DOIIB 

Andrzej Kochan - zaproszony członek DOIIB 

Ewa Ulicka – pracownik biura DOIIB ,  

 

spotkali się w dniu 23-06-2014r w siedzibie DOIIB w celu omówienia sporządzonych na polecenie Prezydium 

Rady DOIIB z dnia 12-05-2014r trzech opinii dotyczących   Koncepcji wykonania klimatyzacji (z regulacją tylko 

temperatury) w pomieszczeniach budynku DOIIB we Wrocławiu ul. Odrzańska 22 opracowanej przez 

PiUR”DORBUD”.  

Opinie do Koncepcji wykonania klimatyzacji (z regulacją tylko temperatury) w pomieszczeniach budynku DOIIB 

we Wrocławiu ul. Odrzańska 22 zostały opracowane przez: 

1. inż. Jana Witka  



2. mgr inż. Jacka Moskałę reprezentującego Zakład Instalacyjny Projektowania i Wykonawstwa 

„EURONORM” z Wrocławia 

3. mgr inż. Danutę Paginowską  rzeczoznawcę budowlanego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, 

projektanta istniejącej w siedzibie DOIIB instalacji sanitarnej i wentylacyjnej. 

Po zapoznaniu się z otrzymanymi opiniami, Członkowie Komisji stwierdzają jednomyślnie, że podtrzymują swoje 

stanowisko zawarte w protokole z dnia 08-05-2014r w sprawie oceny przedmiotowej Koncepcji tzn, że .: Komisja 

ds. Zamówień wraz z zaproszonymi specjalistami, rekomenduje przyjęcie dokumentacji pn: Koncepcja 

wentylacji mechanicznej z całorocznym normowaniem temperatury dla wskazanych pomieszczeń biurowych 

mieszkania służbowego i Sali konferencyjnej w istniejącym budynku DOIIB usytuowanym we Wrocławiu przy 

ul. Odrzańskiej 22 opracowana przez firmę Projektowanie i Usługi Różne „DORBUD”, do opracowania na jej 

podstawie Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. Projekt winien 

uwzględniać uwagi jakie wnieśli członkowie zespołu do protokołu z dnia 08-05-2014r . 

 

Członkowie komisji uznają, że zgodnie z opiniami inż. J. Witka i mgr inż. J. Moskały , przyjęte w koncepcji 

opracowanej przez mgr inż. Ryszarda Dąbrowskiego rozwiązania techniczne są prawidłowe. 

Jednocześnie członkowie komisji zauważają, że zgodnie z sugestiami zawartymi w zaleceniach opinii 

opracowanej przez mgr inż. D. Paginowską, należy rozważyć  zastosowanie np. osłon przed promieniowaniem w 

postaci wymiany szyb na antyrefleksyjne i termiczne.. Członkowie komisji przedstawiają do rozważenia przez 

Radę DOIIB celowość  proponowanego przez p. D. Paginowską rozwiązania, które generuje dodatkowe, 

nieprzewidziane wcześniej koszty.  

Komisja ds. zamówień na etapie opracowywania projektu budowlanego zaleca rozważenie przez projektanta 

uwag zawartych w opiniach, które projektant mgr inż. R. Dąbrowski otrzymał w dniu 17-06-2014r. 

 

PODSUMOWANIE: 

Komisja ds. Zamówień wraz z zaproszonymi specjalistami, rekomenduje przyjęcie dokumentacji pn: Koncepcja 

wentylacji mechanicznej z całorocznym normowaniem temperatury dla wskazanych pomieszczeń biurowych 

mieszkania służbowego i Sali konferencyjnej w istniejącym budynku DOIIB usytuowanym we Wrocławiu przy 

ul. Odrzańskiej 22 opracowana przez firmę Projektowanie i Usługi Różne „DORBUD”, do opracowania na jej 

podstawie i z uwzględnieniem powyższych uwag Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i pozwoleniami.  

 

Decyzja o uruchomieniu II etapu prac projektowych zostanie przekazana projektantowi po uzyskaniu 

akceptacji Rady DOIIB. 

 

 

Załączniki do protokołu: 

2. Lista obecności  

3. Protokół z posiedzenia komisji ds. zamówień z dnia 08-05-2014r. 

 

 

Protokół sporządziła: Ewa Ulicka 



UCHWAŁA NR 113/1-62/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.07.2014r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 62 osób 

 
UCHWAŁA NR 114/1-13/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.07.2014r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób 

 
UCHWAŁA NR 115/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.07.2014r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 107/4/R/2014 z dnia 30.06.2014r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 
 

UCHWAŁA NR 116/1-18/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.07.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 117/1/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.07.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osoby zainteresowanej, której prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 118/1-4/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.07.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 119/1-9/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.07.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 

 
UCHWAŁA NR 120/1-2/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.07.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(których członkostwo wygasło na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 121/1-2/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.07.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 



 
UCHWAŁA NR 122/1-8/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.07.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 

 
UCHWAŁA NR 123/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.07.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 124/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 04.08.2014r. 
 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

 
UCHWAŁA NR 125/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 04.08.2014r. 

 
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 
UCHWAŁA NR 126/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 04.08.2014r. 

 
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 
UCHWAŁA NR 127/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 04.08.2014r. 

 
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

 
UCHWAŁA NR 128/1-60/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.08.2014r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 60 osób 

 
UCHWAŁA NR 129/1-20/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.08.2014r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 20 osób 

 
UCHWAŁA NR 130/1-13/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.08.2014r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 131/1-3/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.08.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  



Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 132/1-2/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.08.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 133/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.08.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 134/1-16/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.08.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 16 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 135/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.08.2014r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 136/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.08.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 137/1-6/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.08.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

(których członkostwo wygasło na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 138/1-5/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.08.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 

 
UCHWAŁA NR 139/1-6/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.08.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 140/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2014-08-28 



w sprawie wznowienia postępowania zakończonego podjęciem uchwały nr 1/67/R/06  

z dn. 2006-01-26 dot. wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

UCHWAŁA NR 141/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.08.2014 

 
w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Inżynier Roku.  

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zmienić treść Regulaminu Konkursu 

Inżynier Roku dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiącego Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 1195/R/2013 z dnia 17.12.2013 r. w ten sposób, że:  

1) W rozdziale X skreśla się dotychczasową treść pkt 2 i w to miejsce wpisuje się: „Inżynier roku otrzymuje 
statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł brutto.” 

§ 2 

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 

§ 3 

Jednolity tekst Regulaminu Konkursu Inżynier Roku dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do konkursów rozstrzyganych po dniu wejście w 

życie niniejszej Uchwały. 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady DOIIB 
Nr 141/R/2014 z dnia 28.08.2014 r. 

 
 

R E G U L A M I N 

KONKURSU  INŻYNIER  ROKU 

dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa ustanawia konkurs Inżynier Roku. 

2. Regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie i procedurę. 

3. Konkurs obejmuje członków DOIIB i dotyczy obiektów przez nich zrealizowanych w kraju lub poza jego 

granicami. 

4. W konkursie przyznawane są tytuły i nagrody oraz mogą być przyznane wyróżnienia. 

5. Tytuły nadawane są corocznie, za obiekty oddane do użytkowana w ciągu roku poprzedzającego rok ich 

przyznania. 

6. Koszty konkursu pokrywane są ze środków DOIIB. 

    

II. Cele konkursu 

1. Promocja inżynierów zrzeszonych w DOIIB. 



2. Promocja osiągnięć twórców innowacyjnych rozwiązań. 

3. Nawiązanie, zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami stosującymi innowacyjne techniki i 

technologie a projektantami, kierownikami budów i inspektorami nadzoru  inwestorskiego. 

  

III. Kategorie konkursu 

1. Tytuł  Inżynier Roku przyznawany będzie w następujących kategoriach: 

- Projektant 

- Kierownik budowy lub kierownik robót 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego 

2. Zastrzega się możliwość nie przyznania nagrody i tytułu w danym roku w  poszczególnych kategoriach. 

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Kandydat musi być członkiem DOIIB niezawieszonym w trakcie rozpatrywania zgłoszenia. 

2. Kandydatem może być również zespół członków DOIIB, który zrealizował jeden, ten sam obiekt (zespół 

projektantów, kierownik budowy z kierownikami robót, inspektor nadzoru inwestorskiego z branżowym i 

inspektorami nadzoru z tym, że tylko jedna wskazana w zgłoszeniu osoba pełniąca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie na tym obiekcie może uzyskać tytuł Inżyniera Roku, natomiast zespół może 

uzyskać wyróżnienie). 

3. Dopuszcza się zgłoszenie kandydata tylko w jednej kategorii i tylko na podstawie jednego wykonanego 

obiektu budowlanego. 

4. Kandydatów mogą zgłaszać: 

 – członek DOIIB własną kandydaturę 

 – członek izby lub grupa członków DOIIB 

 – instytucje, przedsiębiorcy, inwestorzy 

5. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na uczestnictwo w konkursie, wyrażoną w formie 

pisemnej. 

 

V. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów 

1. Kandydatów do konkursu za dany rok można zgłaszać od 1 stycznia do 15 maja następnego roku. 

2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, w siedzibie DOIIB.  

 

VI. Wymagania formalne zgłoszenia dotyczące zrealizowanego przez kandydata obiektu budowlanego 

1. Opis obiektu, wskazanie podstawowych parametrów technicznych, daty uzyskania pozwolenia na 

budowę oraz daty dopuszczenia do użytkowania; 

2. Orientacyjna wartość wykonanego obiektu; 

3. Krótki opis technicznych rozwiązań ze wskazaniem na nowatorskie rozwiązania z załączoną 

dokumentacją fotograficzną lub filmową; 

4. Podanie czasu realizacji obiektu; 

5. Wpływ na środowisko; 

6. Informacje, o których mowa w pkt.1 do 5 mają wpływ na ocenę kandydata.  

 



VII. Etapy konkursu 

1. Po wpłynięciu zgłoszeń Kapituła podejmuje decyzję o jednoetapowym lub dwuetapowym  sposobie 

rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Przy jednoetapowym sposobie rozstrzygnięcia konkursu Kapituła wybiera zwycięzców konkursu i nadaje 

tytuły Inżyniera Roku oraz przyznaje wyróżnienia. 

3. Przy dwuetapowym sposobie rozstrzygnięcia konkursu wybór laureatów przebiega następująco: 

a) w pierwszym etapie Komisje obwodowe (opisane w pkt. IX) dokonują  wyboru  nominowanych do II 

etapu konkursu spośród kandydatów zgłoszonych z danego obwodu, przy czym nominację do II 

etapu może otrzymać jeden kandydat w każdej kategorii, na każde rozpoczęte 500 członków 

danego obwodu wyborczego, 

b) w drugim etapie Kapituła wybiera, spośród nominowanych przez Komisje obwodowe, zwycięzców 

konkursu i nadaje tytuły Inżyniera Roku oraz przyznaje wyróżnienia, 

c) Komisje obwodowe dokonują wyboru nominowanych w terminie 30 dni od upływu terminu 

zgłaszania kandydatów. 

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 15 września.  

 

VIII. Kapituła 

1. Kapituła jest komisją wyboru Inżyniera Roku. 

2. Kapituła działa w składzie 8 - osobowym. 

3. W skład Kapituły wchodzą wybrani przez Radę DOIIB członkowie DOIIB. 

4. Kapituła, spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego. 

5. Kapituła może powołać do współpracy ekspertów spośród członków DOIIB. 

6. O rozstrzygnięciu konkursu Kapituła zawiadamia niezwłocznie Prezydium Rady DOIIB.  

7. Rozstrzygnięcie konkursu przez Kapitułę jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 

       

IX. Komisje obwodowe 

1. Kapituła, w przypadku o którym mowa w rozdziale VII pkt 3, może powołać Komisje obwodowe w 

porozumieniu z delegatami obwodu wyborczego właściwego dla zgłoszonego do konkursu członka izby. 

Przez obwód wyborczy rozumie się obwód ustalony dla potrzeb wyboru delegatów na Zjazd DOIIB.  

2. Komisje obwodowe działają w składzie do 5 osób. 

 

X. Tytuły i nagrody 

1. Tytuł „Inżyniera Roku” zostaje przyznany za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii. 

2. Inżynier Roku otrzymuje statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł brutto. 

3. Kapituła może przyznać wyróżnienia oraz miniatury statuetek. 

4. Tytuły i nagrody wręczane są przez Przewodniczącego Rady DOIIB wraz z Przewodniczącym Kapituły. 



UCHWAŁA Nr 142/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 28.08.2014 r. 

 
w sprawie przyznania nagród pieniężnych  

laureatom Konkursu Inżynier Roku za rok 2013. 
 
 

§ 1. 

Na wniosek Kapituły Konkursu Inżynier Roku Rada DOIIB postanawia przyznać zwycięzcom Konkursu Inżynier 

Roku za rok 2013 nagrody pieniężne w wysokości 10.000 zł (brutto) każda: 

  

1. dr inż. Jackowi Dudkiewiczowi DOŚ/BO/3890/01 – zdobywcy tytułu Inżynier Roku w kategorii 

„projektant” za projekt Sky Tower; 

2. mgr inż. Marcinowi Majewskiemu DOŚ/BO/0486/05 – zdobywcy tytułu Inżynier Roku w kategorii 

„kierownik budowy” za przebudowę i rozbudowę Teatru Muzycznego CAPITOL; 

3. inż. Jackowi Ogórkowi DOŚ/BO/0420/01 – zdobywcy tytułu Inżynier Roku  

w kategorii „inspektor nadzoru inwestorskiego” za nadzór nad budową połączenia drogowego w 

Euroregionie Nysa.               

 

§ 2. 

Rada DOIIB zobowiązuje Przewodniczącego Rady do wręczenia nagród podczas Gali Inżynierskiej 2014, przy 

ogłoszeniu  wyników Konkursu. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA Nr 143/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 28.08.2014 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu do spraw współpracy z zagranicą. 

§1 

Na podstawie § 2 pkt 13  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Zespół do spraw współpracy z zagranicą w składzie: 

 

1) Andrzej Pawłowski – przewodniczący 

2) Tomasz Białek 

3) Rainer Bulla 

4) Jan Czupajłło 

5) Anna Ficner 

6) Anita Fokczyńska 

 

§2 

Zadaniem  Zespołu  jest  nawiązywanie i prowadzenie współpracy z izbami inżynierów budownictwa z zagranicy, 

mającej służyć ogólnie pojętemu dobru członków DOIIB oraz całego środowiska budowlanego.  

§3 

1. Działania Zespołu powinny być uzgadniane z Przewodniczącym Rady DOIIB. 



2. Przewodniczący Zespołu będzie informował Przewodniczącego Rady i Radę DOIIB o wynikach podjętych 

działań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 144/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 28.08.2014 r. 

 
w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego 

XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu 2015 r. 
 

§ 1 
Działając na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Zespół Organizacyjny XIV Okręgowego Zjazdu 

Sprawozdawczego DOIIB w następującym składzie: 

 

Przewodniczący: 1) Tadeusz Olichwer 

Z-ca Przewodniczącego: 2) Aleksander Nowak 

Członkowie: 3) Małgorzata Czajkowska 

 4) Wiesława Grzelka-Zimmermann 

 5) Kazimierz Haznar 

 6) Ewa Karkut-Żabińska 

 7) Danuta Paginowska 

 8) Barbara Pawnuk 

 

§ 2 

Upoważnia się Przewodniczącego Zespołu do uzupełnienia składu, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

§ 3 

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu powinno się odbyć nie później niż do dnia 22.09.2014 r. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespół ustali wstępny harmonogram działań i podział zadań na poszczególnych 

członków Zespołu. 

3. Przewodniczący Zespołu będzie informował Przewodniczącego Rady i Radę DOIIB o przebiegu prac Zespołu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
UCHWAŁA Nr 145/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 28.08.2014 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu do spraw zmiany siedziby DOIIB. 

Działając na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w 

związku z § 1 pkt 2 Uchwały nr  41/Z/2014 z dnia 12.04.2014 r. XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-

Wyborczego DOIIB, Rada DOIIB uchwala co następuje: 

§ 1 

W celu rozpoznania celowości i możliwości realizacji wniosku zjazdowego nr 2 zgłoszonego podczas XIII 

Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB dotyczącego zmiany siedziby Izby, Rada DOIIB 

powołuje Zespół do spraw zmiany siedziby DOIIB w składzie: 

1. Piotr Zwoździak - przewodniczący zespołu 



2. Rainer Bulla - członek zespołu 

3. Wiesława Grzelka-Zimmermann - członek zespołu 

4. Marek Kaliński - członek zespołu 

5. Andrzej Kudła - członek zespołu 

6. Daniel Jarząbek - członek zespołu 

7. Tadeusz Olichwer - członek zespołu 

8. Janusz Szczepański - członek zespołu 

 

§ 2 
Zadania Zespołu: 

1. Przeprowadzenie analizy aktualnego stanu potrzeb biura i organów statutowych DOIIB w zakresie 

powierzchni użytkowych dla prawidłowego ich działania. 

2. Dokonanie oceny możliwości zaspokojenia potrzeb, o których mowa w pkt 1,  

w aktualnie użytkowanym budynku przy ul. Odrzańskiej 22. 

3. Ocenę konieczności zamiany obecnej siedziby DOIIB na nową siedzibę wraz  

z oceną przewidywanych skutków organizacyjnych i finansowych takiej zamiany. 

4. Określenie podstawowych wymagań użytkowych i lokalizacyjnych nowej siedziby DOIIB w przypadku uznania, 

że zamiana jest niezbędna wraz z poszukiwaniem  

i wskazaniem konkretnych obiektów lub działek budowlanych, nadających się na remont lub budowę nowej 

siedziby DOIIB. 

 

§ 3 

1. Zespół przedstawi Radzie i Prezydium Rady sprawozdanie ze swoich prac, w celu podjęcia przez Radę 

decyzji o sposobie rozpatrzenia wniosku zjazdowego nr 2 zawartego w Uchwale nr 41/Z/2014 z dnia 

12.04.2014 r. XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB.   

2. Zespół będzie na bieżąco przedstawiał wyniki prac na posiedzeniach Prezydium  

i Rady DOIIB i uwzględniał uwagi zgłaszane przez członków Rady. 

3. Sprawozdanie końcowe z prac Zespołu powinno być sporządzone  

i przekazane Przewodniczącemu Rady DOIIB do dnia 30.01.2015 r., z którym to dniem Zespół zostaje 

rozwiązany. 

4. Termin działania Zespołu może być przedłużony uchwałą Rady DOIIB. 

5. Rada podejmie decyzję w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku zjazdowego nr 2 po zakończeniu prac 

Zespołu. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA Nr 146/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 28.08.2014 r. 

 

w sprawie organizacji spotkania programowego delegatów  

na Okręgowy Zjazd DOIIB. 

 

§ 1 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 40.000 zł (słownie: 

czterdzieści tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji spotkania programowego delegatów na Okręgowy 

Zjazd DOIIB w dniu 13 grudnia 2014 r. 

§ 2 



4. Za organizację spotkania odpowiedzialne jest Prezydium Rady DOIIB. 

5. Koszt organizacji spotkania będzie pokryty z funduszu przeznaczonego  

w budżecie na działania na rzecz członków. Koszt ten obejmuje m.in.: wynajęcie sali, catering, koszt 

wykładowcy, koszt materiałów dodatkowych, koszty delegacji. 

6. Prezydium Rady może w ramach swoich upoważnień zwiększyć środki budżetowe na ten cel na podstawie 

stosownej uchwały. 

 

§ 3   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 147/1-21/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.09.2014r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 21 osób 

 
UCHWAŁA NR 148/1-14/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.09.2014r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób 

 
UCHWAŁA NR 149/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.09.2014r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 1335/1/R/2014 z dnia 28.08.2014r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 150/1-13/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 151/1-11/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 152/1-6/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 153/1-2/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 



(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 154/1-13/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 155/1-2/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2014r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 156/1-3/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.09.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(których członkostwo wygasło na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 157/1-6/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.09.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 

 
UCHWAŁA NR 158/1-6/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.09.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 159/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 2014-09-30 
 

w sprawie wznowionego postępowania dot. wpisu na listę członków DOIIB 

 
UCHWAŁA NR 160/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 16.10.2014 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 8/PR/2014 Prezydium Rady DOIIB 

w sprawie zmiany sposobu wydawania członkom DOIIB zaświadczeń  

o przynależności do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

   

§ 1 

Na podstawie § 5 ust. 2.  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę Prezydium Rady DOIIB nr 8/PR/2014 z dnia 

17.09.2014 r., w sprawie zmiany sposobu wydawania członkom DOIIB zaświadczeń  

o przynależności do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

§ 2 

Uchwała nr 8/PR/2014 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 160/R/2014 z dnia 16.10.2014 r. 

 

UCHWAŁA NR 8/PR/2014 
Prezydium Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 17.09.2014 r. 
 

w sprawie zmiany sposobu wydawania członkom DOIIB zaświadczeń  
o przynależności do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

 
§ 1 

W związku z uruchomieniem przez PIIB możliwości pobierania przez członków DOIIB zaświadczeń o 

przynależności do Izby drogą elektroniczną, od dnia 1 stycznia 2015 roku DOIIB nie będzie przesyłać członkom 

Izby zaświadczeń w formie papierowej.  

 
§ 2  

Na indywidualne życzenie członka Izby, wyrażone w dowolnej formie (osobiście, telefonicznie, e-mail, pisemnie) 

biuro DOIIB wyśle drogą pocztową wygenerowane elektronicznie zaświadczenie z podpisem elektronicznym. 

 
§ 3 

Informacja o zmianie sposobu wydawania zaświadczeń, ze wskazaniem portalu na którym dostępne są 

zaświadczenia w formie elektronicznej, zostanie umieszczona na stronie internetowej DOIIB.  

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 161/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 16.10.2014 r. 

 
w sprawie wniosków skierowanych do Rady DOIIB, 

złożonych przez delegatów  

na XIII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym DOIIB.  

 

Na podstawie art. 19 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2013 r. poz. 932 z późn. zm.), w związku z § 1 pkt  1, 2 i 3 uchwały nr 

41/Z/2014 z dnia 12 kwietnia 2014 r. podjętej przez XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy DOIIB, Rada 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co następuje: 

§ 1 

Przekazane Radzie do realizacji - wnioski nr 1, 11  oraz do rozpatrzenia - wnioski  
o numerach 2, 3, 4, 5, 6, 7, Rada DOIIB, po analizie merytorycznej uwzględniającej opinię Zespołu Prawno-
Regulaminowego Rady DOIIB, opinię prawną oraz ramy  uchwalonego budżetu, postanawia zrealizować w 
sposób opisany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wniosek zjazdowy o numerze 12 skierowany, za pośrednictwem Rady DOIIB do Krajowej Rady Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa, został przekazany Krajowej Radzie PIIB elektronicznie (e-mail z dnia 17.04.2014 r.) 

oraz pismem z dnia 23.04.2014 r. (potwierdzenie odbioru przez PIIB datowane na 28.04.2014 r.). 

§ 3 

Wskazane w załącznikach, o których mowa w § 1 osoby i zespoły odpowiedzialne przed Radą za realizację 

uchwalonych wniosków w sposób wskazany przez Radę DOIIB, na każde wezwanie złożą Radzie informacje  z 

podjętych działań. 

§ 4 

Informacja o sposobie i zakresie realizacji uchwalonych wniosków będzie przesłana w formie pisemnej 

Delegatom na Okręgowy Zjazd DOIIB. Będzie również zamieszczona  w sprawozdaniu z działalności Rady DOIIB 

za rok 2014. 

§ 5 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej uchwały: 
1) Załącznik nr 1 - wniosek nr 1 i nr 11 – sposób realizacji wniosków 
2) Załącznik nr 2 - wniosek nr 2 – stanowisko Rady  



3) Załącznik nr 3 - wniosek nr 3 – stanowisko Rady 
4) Załącznik nr 4 - wniosek nr 4 – stanowisko Rady 
5) Załącznik nr 5 - wniosek nr 5, 6 i 7 – stanowisko Rady 
6) Załącznik nr 6 – zestawienie wniosków  

  
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 161/R/2014 z dnia 16.10.2014 r. 

 
 

WNIOSEK NR 1  

- sposób realizacji wniosku  

 

Treść wniosku nr 1: 

Wnioskuję o organizację studium-szkolenia z nowych norm do projektowania konstrukcji budowlanych Eurokod 

podobnie jak kiedyś zorganizowano szkolenia z certyfikacji energetycznej. 

Uzasadnienie: 

Środowisko projektantów konstrukcji budowlanych potrzebuje intensywnego szkolenia w stosowaniu norm 

Eurokod. Normy Eurokod są skomplikowane i obecnie nie stosowane powszechnie. 

 

Sposób realizacji wniosku:  

zostanie zrealizowany przez Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB, która zobowiązana 

została do uwzględnienia wniosku w planie szkoleń w latach 2014-2015.   

 

WNIOSEK NR 11 

- sposób realizacji wniosku  

 

Treść wniosku nr 11: 

Wnioskuję o zorganizowanie łatwo dostępnej informacji o zakresie robót w ramach posiadanych uprawnień, np. 

przez internet lub telefon lub rozmowę. 

Uzasadnienie: 

Nadzorując przebudowę kotłowni, mając uprawnienia w zakresie robót sanitarnych nie wiem czy mogę 

nadzorować takie roboty jak malowanie, wykonanie posadzki  

a może i osadzenie drzwi. Obecna procedura jest długa, uciążliwa, prowadzona  

z udziałem prawnika i często nie daje jednoznacznej odpowiedzi. 

 

Sposób realizacji wniosku:  

 

Wniosek jest stale realizowany i będzie nadal realizowany z uwzględnieniem nowych możliwości jego realizacji. 

Pewne ograniczenia w realizacji wniosku wynikają z uwarunkowań prawnych, omówionych niżej.  

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych są decyzjami administracyjnymi i podlegają reżimowi Kodeksu 

postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 113§2 k.p.a. organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze 

postanowienia, na żądanie strony, wątpliwości co do treści tej decyzji. W Izbie organem właściwym do 

wyjaśniania wątpliwości, o których mowa wyżej jest Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, która rozpatruje sprawy 

wniesione na piśmie i indywidualnie w każdym przypadku. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że w sprawach indywidualnych rozstrzygnięcia należą do właściwych organów 

administracji publicznej i stanowisko Izby nie jest wiążące dla tych organów. Z tego też względu nie ma ono 

istotnego znaczenia dla członka Izby, a ważniejsze są przykłady stanowisk właściwych organów.  Bardzo 

obszerne wyjaśnienia różnych przepisów Prawa budowlanego (nie wiążące właściwych organów) znaleźć można 

na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: http://www.gunb.gov.pl/dziala/interpret_p.html. 

Zawarte są tam ogólne wytyczne, którymi powinni kierować się uczestnicy procesu budowlanego oraz właściwe 

organy.  Każdy członek DOIIB może zapoznać się z tymi szczegółowymi wytycznymi, aby lepiej radzić sobie w 

trudnym procesie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych.   

Na stronie internetowej PIIB w zakładce „Krajowa Komisja Kwalifikacyjna” zamieszczone są przykładowe 

interpretacje uprawnień budowlanych. Ponadto, w sprawach wykonywania samodzielnych funkcj i technicznych w 

http://www.gunb.gov.pl/dziala/interpret_p.html


budownictwie członkowie Izby mają możliwość korzystania z internetowego Serwisu Budowlanego, w tym 

możliwość zadawania pytań. 

Rada DOIIB zwróci się do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej o przygotowanie dodatkowego jednolitego 

opracowania w sprawie treści i zakresu nadawanych uprawnień budowlanych i umieszczenia go na stronie 

internetowej PIIB. 

Rada DOIIB będzie czynić starania, aby na spotkaniach szkoleniowo-integracyjnych w dolnośląskich powiatach 

oraz podczas corocznych obrad Forum Inżynierskiego występowali przedstawiciele powiatowych organów 

administracji budowlanej i udzielali wyjaśnień w sprawach szczegółowych, zgłaszanych przez członków DOIIB, 

gdyż do tych organów należy rozstrzyganie w sprawach szczegółowych. Dodatkową możliwością uzyskania 

potrzebnych informacji w sprawie zakresu uprawnień budowlanych będą spotkania samopomocowe. Istnieje tez 

możliwość uzyskania porad prawnych, w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, w biurze Izby lub telefonicznie w wyznaczonych dniach i godzinach. 

 
 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 161/R/2014 z dnia 16.10.2014 r. 

 

WNIOSEK NR 2 

- stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 2: 

Zmiana siedziby DOIIB, która powinna poprawić warunki obsługi członków oraz kandydatów DOIIB, a także 
pracowników etatowych DOIIB. 
Uzasadnienie: 
Pomieszczenia obecnej siedziby DOIIB są mało funkcjonalne: 
1) Za mała i mało funkcjonalna sala konferencyjna na IV piętrze, 
2) Brak możliwości szkoleń w siedzibie izby dla grup większych niż 40 osób, 
3) Brak miejsc parkingowych 
4) Problem z eksploatacją lokalu gastronomicznego np. konieczność całodobowego dozorowania w recepcji izby 
 

Wynik rozpatrzenia wniosku:  

 

Rada podjęła działania w celu analizy zasadności realizacji tego wniosku. W tym celu powołany został Zespół do 

spraw zmiany siedziby DOIIB, którego zadaniem jest ocena celowości i możliwości zmiany  siedziby DOIIB. 

Zespół rozpozna aktualne potrzeby eksploatacyjne biura i możliwości ich zaspokojenia w obecnej siedzibie, 

rozpozna możliwości zakupu działki budowlanej lub zakupu istniejącego obiektu, oszacuje koszty i czas realizacji 

inwestycji oraz przedstawi Radzie DOIIB rekomendacje w tym zakresie. Analizowana będzie również  możliwość 

wynajęcia innej siedziby. Wyniki prac Zespołu, będą podstawą do zajęcia stanowiska przez Radę DOIIB wobec 

zgłoszonego wniosku, które zostanie przedstawione delegatom podczas obrad następnego lub kolejnego Zjazdu 

Sprawozdawczego DOIIB celem podjęcia ewentualnej decyzji o zmianie siedziby.      

 
 

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 161/R/2014 z dnia16.10.2014 r. 

 
WNIOSEK NR 3 

- stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 3: 

organizowanie wiecej niż 1 zjazdy/rok 

        -"-         narad roboczych 

Uzasadnienie: 

brak forum wymiany poglądów 

 

Wynik rozpatrzenia wniosku:  

 

Rada postanawia kontynuować dotychczasowe oraz podjąć nowe działania w celu umożliwienia jak najszerszej 

wymiany poglądów przez delegatów na Zjazd DOIIB. Taką możliwość stworzą planowane konferencje 

programowe delegatów, które będą organizowane przez Radę DOIIB.    



Rada, w dniu 28.08.2014 r., podjęła uchwałę o zorganizowaniu w dniu 13 grudnia 2014 r. konferencji 

programowej delegatów na Zjazd DOIIB we Wrocławiu, a zatem wniosek nr 3 będzie zrealizowany. O konferencji 

delegaci zostaną poinformowani pisemnie. Wnioski z dyskusji zawarte będą w uchwale programowej, 

przedstawionej przez Radę DOIIB na najbliższym Zjeździe Sprawozdawczym.  

Rada uważa, że do wymiany poglądów pomiędzy delegatami oraz dyskusji nad sprawami programowymi nie 

potrzeba zwoływać nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu, który powinien być zwoływany w przypadku 

zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych. Zjazd jako najwyższy organ powinien być zwołany na nadzwyczajne 

posiedzenie w sprawach pilnych i najistotniejszych dla Izby, wymagających podjęcia przez ten organ uchwały. 

Zwołanie Zjazdu w sprawach niewymagających podjęcia decyzji przez ten organ, nie znajduje uzasadnienia.  

Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i Statutem PIIB, 

Okręgowy Zjazd jest najwyższym organem Okręgowej  Izby, zwoływanym przez Okręgową Radę, którego celem 

jest wykonywanie zadań zastrzeżonych ustawą do jego wyłącznej kompetencji oraz rozstrzyganie w drodze 

uchwał najistotniejszych spraw Izby. Stąd też udział delegatów w Zjeździe jest obowiązkowy. Okręgowy Zjazd 

odbywa się co najmniej raz w roku jako sprawozdawczy, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy. W okresie 

między Zjazdami zadania samorządu zawodowego wykonuje Okręgowa Rada Izby. Tak więc „zwyczajne” Zjazdy 

są sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze. Możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu, w 

trybie opisanym w Statucie PIIB, przy czym ani ustawa, ani Statut nie określają przesłanek uzasadniających 

konieczność zwołania Zjazdu. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd zwołuje Okręgowa Rada Izby z własnej inic jatywy, 

na wniosek Krajowej Rady Izby lub Krajowej Komisji Rewizyjnej, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, na 

wniosek co najmniej 1/3 delegatów na Okręgowy Zjazd lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Okręgowej Izby. 

Każdy Zjazd, niezależnie czy sprawozdawczy czy nadzwyczajny, ma ściśle określone procedury zwoływania oraz 

regulaminy, które trzeba przygotować i ponieść dość znaczne koszty.      

Rada zaznacza też, że wymiana poglądów pomiędzy delegatami na Zjazdy może mieć miejsce np. w czasie 

zebrań Obwodowych Zespołów Członkowskich organizowanych z inicjatywy delegatów danego obwodu 

wyborczego, samodzielnie lub wspólnie z innymi OZC, w czasie Forum Inżynierskiego połączonego  

z obchodami Dnia Budowlanych, a także na szkoleniach tematycznych. Udział  

w takich spotkaniach nie jest obowiązkowy i  może być dostępny również dla innych członków izby, nie tylko dla 

delegatów, tak jak w przypadku Zjazdu.  

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 161/R/2014 z dnia16.10.2014 r. 

 

WNIOSEK NR 4 

- stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 4: 

Zwiększyć szkolenia co najmniej 2 razy w roku dot. Prawa Budowlanego i BHP na budowach oraz w zakresie 

ocen energetycznych budynków 

Uzasadnienie: 

Szkolenia są, ale zbyt mała ilość w temacie ww. problemów. 

 
 

Wynik rozpatrzenia wniosku:  

 

Rada postanawia przyjąć do realizacji zgłoszony wniosek. Zostanie on zrealizowany  przez  Komisję 

Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB, która zobowiązana została do uwzględnienia wniosku w planie 

szkoleń. 

 

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 161/R/2014 z dnia 16.10.2014 r. 

 
WNIOSKI NR 5, 6 i 7 

- stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 5: 

Wnioskuję o utworzenie na stronie internetowej izby forum, umożliwiającego wymianę opinii, informacji, 



nawiązywanie nowych kontaktów i samopomocy 

Uzasadnienie: 

Podobne fora, moderowane i odpowiednio zarządzane ułatwią wymianę informacji i opinii, w mojej ocenie takie 

narzędzie, dla zainteresowanych członków, będzie przydatne w praktyce inżynierskiej. 

 
Treść wniosku nr 6: 

Zwiększyć samopomoc poprzez stworzenie grupy internetowej - jako forum podstawowych problemów 

inżynierskich 

Uzasadnienie: 

Pomoc udzielana jest w odległym terminie, zwiększyć skuteczność bezpośredniego kontaktu między inżynierami  

Treść wniosku nr 7: 

Poszerzyć działalność samopomocową o powołanie komisji lub grupy osób organizujących spotkania na 
konkretne podstawowe problemy inżynierskie 
Uzasadnienie: 

Pomoc organizowana jest w chwili zaistnienia zdarzenia, konsekwencji przed komisją odpowiedzialności 
zawodowej. 
Tematy Podstawowe Problemy Inżynierskie - rozpatrywane na bieżąco przed Forum samopomocowym. 
Forum zbiera konkretne problemy omawiając na wspólnych spotkaniach 
 
 
Wynik rozpatrzenia wniosków nr 5, 6 i 7:  

 

Rada uznaje, że wnioski  nr 5, 6 i 7 w zakresie potrzeby wymiany poglądów, opinii  

i samopomocy będą zrealizowane w innej niż wnioskowana formie, a zatem bez tworzenia forum 

internetowego pod szyldem DOIIB.     

Wniosek o umożliwienie członkom izby komunikacji przez internet był już zgłaszany  

w minionej kadencji. Wniosek zjazdowy z roku 2012 o numerze 26 został szczegółowo  rozpatrzony i w uchwale 

Rady DOIIB nr 128/R/2012 z 13.09.2012 r. (zał. nr 6) Rada zajęła następujące stanowisko: „Zorganizowanie 

forum dyskusyjnego było i jest przedmiotem analiz, z których wynika, że roczne koszty profesjonalnej obsługi 

takiego forum przez odpowiedzialnych moderatorów mogą przekroczyć znacznie kwotę 200 tyś. zł. Takie koszty 

nie zostały przewidziane w budżecie na rok 2012. Prowadzenie forum dyskusyjnego i publikowania różnych 

wypowiedzi członków izby na stronie internetowej niesie za sobą odpowiedzialność karną  

i cywilną DOIIB za publikowane treści. Powstałoby wtedy poważne ryzyko uwikłania się izby w sprawy sądowe i 

ponoszenie strat z tytułu wypłaty odszkodowań m.in. za naruszenie dóbr osobistych, utratę dobrego imienia oraz 

ujawnienie tajemnic handlowych. Sprawą dyskusyjną jest pożytek płynący z uruchomienia takiego kosztownego i 

ryzykownego forum.  Za takie sumy izba może zorganizować wiele pożytecznych, bezpośrednich spotkań 

członków  w powiatach, podczas których jest doskonała okazja do szerokiej i nieskrępowanej wymiany poglądów 

oraz opinii na wszystkie interesujące członków sprawy. Jest też okazja do rozmów z członkami Rady oraz 

specjalistami różnych branż, zaproszonymi na takie spotkania.” 

W związku z powyższym należy zauważyć, że od tamtego czasu (rok 2012) nie  zmieniły się warunki, które 

powodowały, że wniosek w tej sprawie nie został uwzględniony. 

Co do powołania komisji, której zadaniem byłoby organizowanie spotkań członków izby, to podjęcie uchwały o 

możliwości powoływania OZC jest odpowiedzią na ten postulat. Inicjatywa pozostaje po stronie delegatów. Rada 

umożliwiając powoływanie Obwodowych Zespołów Członkowskich, określiła jednocześnie zasady organizacji, 

cele i zadania zespołów oraz zakres wsparcia finansowego.  

W bieżącej kadencji Rada  zorganizuje cykliczne spotkania szkoleniowo-integracyjne w grupach powiatów. Na 

takich spotkaniach będzie możliwość skorzystania z porad specjalistów różnych branż. Ponadto na stronie 

internetowej DOIIB  w zakładce ze szkoleniami publikowane będą materiały  z przeprowadzonych szkoleń, tak 

aby każdy członek DOIIB mógł się z nimi zapoznać w dowolnym czasie.  

W ramach nowych inicjatyw Rada DOIIB postanawia zrealizować ten wniosek poprzez organizację 

samopomocowych spotkań konsultacyjnych (lub dyżurów) ze specjalistami z rożnych dziedzin oraz z urzędnikami 

nadzoru budowlanego, podczas których każdy członek Izby będzie mógł uzyskać informacje, w interesującej go 

dziedzinie. Takie spotkania czy też dyżury są również możliwe na szczeblu lokalnym w ramach Obwodowych 

Zespołów Członkowskich. 

   
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 161/R/2014 z dnia 16.10.2014 r. 



 
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ DELEGATÓW  

NA XIII OKRĘGOWYM ZJEŹDZIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM DOIIB, SKIEROWANYCH DO 
ROZPATRZENIA I DO REALIZACJI PRZEZ RADĘ DOIIB ORAZ SPOSÓB  ICH REALIZACJI 

Nr 
wniosku 

Treść wniosku wraz z uzasadnieniem 
(brzmienie oryginalne) 

Imię i Nazwisko 
nr mandatu 

Sposób realizacji wniosku 

1 

Treść wniosku: 

1) Wnioskuję o organizację studium-szkolenia z 

nowych norm do projektowania konstrukcji 

budowlanych Eurokod podobnie jak kiedyś 

zorganizowano szkolenia z certyfikacji 

energetycznej. 

Uzasadnienie: 

Środowisko projektantów konstrukcji 

budowlanych potrzebuje intensywnego 

szkolenia w stosowaniu norm Eurokod. Normy 

Eurokod są skomplikowane i obecnie nie 

stosowane powszechnie. 

Rafał Zarzycki 

169  

Wniosek przyjęty do realizacji 
i skierowany do Komisji 

Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego DOIIB 

2 

Treść wniosku: 

Zmiana siedziby DOIIB, która powinna 

poprawić warunki obsługi członków oraz 

kandydatów DOIIB, a także pracowników 

etetowych DOIIB. 

Uzasadnienie: 

Pomieszczenia obecnej siedziby DOIIB są mało 

funkcjonalne: 

1) Za mała i mało funkcjonalna sala 

konferencyjna na IV pietrze, 

2) Brak możliwości szkoleń w siedzibie izby dla 

grup większych niż 40 osob, 

3) Brak miejsc parkingowych 

4) Problem z eksploatacją lokalu 

gastronomicznego np. konieczność 

całodobowego dozorowania w recepcji izby 

Andrzej Kudła 

83 
Realizacja wniosku  

według Załącznika nr 2 

3 

Treść wniosku: 

organizowanie wiecej niż 1 zjazdy/rok 

        -"-         narad roboczych 

Uzasadnienie: 

brak forum wymiany poglądów 

Jan Lech Zioberski 

172 

Realizacja wniosku  

według Załącznika nr 3 

4 

Treść wniosku: 

Zwiększyć szkolenia co najmniej 2 razy w roku 

dot. Prawa Budowlanego i BHP na budowach 

oraz w zakresie ocen energetycznych 

budynków 

Uzasadnienie: 

Szkolenia są, ale zbyt mała ilość w temacie ww. 

problemów. 

Bożena Błaszczyk 

11 

Wniosek przyjęty do realizacji 
i skierowany do Komisji 

Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego DOIIB 



5 

Treść wniosku: 

Wnioskuję o utworzenie na stronie internetowej 

izby forum, umożliwiającego wymianę opinii, 

informacji, nawiązywanie nowych kontaktów i 

samopomocy 

Uzasadnienie: 

Podobne fora, moderowane i odpowiednio 

zarządzane ułatwią wymianę informacji i opinii, 

w mojej ocenie takie narzedzie, dla 

zainteresowanych członków, będzie przydatne 

w praktyce inżynierskiej. 

Jerzy Pawul 

126 

Realizacja wniosku  

według Załącznika nr 5 

6 

Treść wniosku: 

Zwiększyć samopomoc poprzez stworzenie 

grupy inernetowej - jako forum podstawowych 

problemów inżynierskich 

Uzasadnienie: 

Pomoc udzielana jest w odległym terminie, 

zwiększyć skutecznoś bezpośredniego 

kontaktu między inżynierami  

Bożena Błaszczyk 

11 

Realizacja wniosku  

według Załącznika nr 5 

7 

Treść wniosku: 

Poszerzyć działalność samopomocową o 

powołanie komisji lub grupy osób 

organizujących spotkania na konkretne 

podstawowe problemy inżynierskie 

Uzasadnienie: 

Pomoc organizowana jest w chwili zaistnienia 

zdarzenia, konsekwencji przed komisją 

odpowiedzialności zawodowej. 

Tematy Podstawowe Problemy Inżynierskie - 

rozpatrywane na bieżąco przed Forum 

samopomocowym. 

Forum zbiera konkretne problemy omawiajac 

na wspólnych spotkaniach 

Bożena Błaszczyk 

11 

Realizacja wniosku  

według Załącznika nr 5 

11 

Treść wniosku: 

Wnioskuję o zorganizowanie łatwo dostepnej 

informacji o zakresie robót w ramach 

posiadanych uprawnień, np. przez internet lub 

telefon lub rozmowę. 

Uzasadnienie: 

Nadzorując przebudowę kotłowni, mając 

uprawnienia w zakresie robót sanitarnych nie 

wiem czy mogę nadzorować takie roboty jak 

malowanie, wykonanie posadzki a może i 

osadzenie drzwi. Obecna procedura jest długa, 

uciążliwa, prowadzona z udziałem prawnika i 

często nie daje jednoznacznej odpowiedzi. 

Czesław Leśniara 

85 

Realizacja wniosku  

według Załącznika nr 1 



12 

Dotyczy uprawnień do projektowania obiektów 

bud  i kierowania robotami bud. w specjalności 

architektonicznej w ograniczonym zakresie 

Treść wniosku: 

Zmienić zapis art 16 ust 2 rozporządzenia w 

zakresie samodzielnych funkcji technicznych w 

zakresie wykreślenia zapisu "na terenie 

zabudowy zagrodowej" 

Uzasadnienie: 

Zapis ten powoduje zupełną marginalizację 

tych uprawnień dostępnych w naszej izbie, 

powodując że młodzi inżynierowie nie mają 

ochoty zdobywać tych uprawnień gdyż 

umożliwiają wykonywanie projektów i 

nadzorowanie obiektów dla osób o statusie 

"rolnika" - bo tak interpretowany jest zapis 

budownictwa zagrodowego 

W poprzedniej kadencji 2010-2014 na 1500 

osób którym nadano uprawnienia, w tej 

specjalności nadano 8 uprawnień, w 

poprzednich kadencjach było podobnie. 

Możnaby powiedzieć że uprawnienia te są 

martwe. A życie pokazuje że uprawnienia te 

zwłaszcza dla osób pełniących funkcje w 

branży konstrukcyjno-budowlanej są często 

podstawowe przy projektowaniu niewielkich 

obiektów jak budynki jednorodzinne, 

gospodarcze, garaże. Powoduje to 

patologiczną sytuacje oczekiwania przez 

rzeszę młodych inżynierów naszej izby na 

zmianę tego zapisu gdyż raz nabyte 

uprawnienia w takim ograniczeniu usług tylko 

dla rolników, pozostają na całe życie. To co do 

roku 1995 miał w swoich uprawnieniach każdy 

"konstruktor", zostało zarezerwowane dla 

architektów zrzeszonych w izbie 

architektonicznej. Przeczy to z zasadami 

bardzo nagłaśnianego dostępu do zawodu oraz 

kłóci się z żywotnym interesem zrzeszania 

osób posiadających uprawnienia naszej izby 

inżynierów budownictwa. 

Ryszard Babik 

3 

Wniosek przekazany do 

rozpatrzenia przez KR PIIB 

 

 

UCHWAŁA NR 162/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 16.10.2014 r. 

 

w sprawie ustalenia terminu XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB  

w kwietniu 2015 r. 

 

§ 1 

Na podstawie art.16 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz. 932 z późn. zm.), Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby 



Inżynierów Budownictwa ustala termin XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa na dzień 11 kwietnia 2015 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
UCHWAŁA NR 163/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 16.10.2014 r. 

 

w sprawie przyjęcia terminarza prac przygotowawczych  

do XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. 

 

§ 1 

Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje terminarz działań 

przygotowawczych do XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. Terminarz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Okręgowa Rada DOIIB upoważnia Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XIV Zjazdu 

Sprawozdawczego DOIIB do zmiany terminów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XIV Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB, 

upoważnienie do zmian, o których mowa powyżej, przysługuje Zastępcy Przewodniczącego Zespołu 

Organizacyjnego XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 164/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 16.10.2014 r. 

 
zmieniająca Uchwałę  nr 59/R/2014 r. z dnia 24.04.2014 r  w sprawie organizacji statutowej działalności 

delegatów na Okręgowy Zjazd i członków DOIIB  
w swoich obwodach wyborczych. 

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zmienić treść Uchwały nr 59/R/2014 r. z 

dnia 24.04.2014 r  w sprawie organizacji statutowej działalności delegatów na Okręgowy Zjazd i członków DOIIB 

w swoich obwodach wyborczych ten sposób, że w § 2 pkt 1. dopisuje się ppkt g) o następującej treści: 

„promowanie Konkursu Inżynier Roku w swoim obwodzie wyborczym i  zgłaszanie kandydatów do Konkursu 

Inżynier Roku.” 

§ 2 

Pozostałe zapisy Uchwały nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r.  pozostają bez zmian. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA Nr  165/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 16.10.2014 r. 
 



w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2014 rok. 

 

§1 

Zgodnie z § 14 pkt 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje zmianę budżetu na rok 2014 wg  Załącznika nr 1.   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 166/1-24/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.10.2014r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 24 osób 

 
UCHWAŁA NR 167/1-13/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.10.2014r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób 

 
UCHWAŁA NR 168/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.10.2014r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 154/6/R/2014 z dnia 30.09.2014r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 
 

UCHWAŁA NR 169/1-21/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.10.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 21 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 170/1-2/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.10.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 171/1-3/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.10.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 172/1/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.10.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 173/1-8/R/2014 



RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.10.2014r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 174/1-2/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.10.2014r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 175/1/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.10.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 176/1-3/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.10.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(których członkostwo wygasło na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 177/1-2/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.10.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 

 
UCHWAŁA NR 178/1-12/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.11.2014r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12 osób 

 
UCHWAŁA NR 179/1-10/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.11.2014r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 10 osób 

 
UCHWAŁA NR 180/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.11.2014r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 172/1/R/2014 z dnia 27.11.2014r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 181/1-24/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.11.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 24 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 182/1-5/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 



z dnia 27.11.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 183/1/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.11.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 184/1-10/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.11.2014r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 10 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 185/1-2/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.11.2014r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 186/1-4/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.11.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

(których członkostwo wygasło na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 187/1-4/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.11.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 

 
UCHWAŁA NR 188/1-2/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.11.2014r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 

 
UCHWAŁA NR 189/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 2014-12-13 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
UCHWAŁA NR 190/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 2014-12-13 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 



UCHWAŁA NR 191/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2014-12-13 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

UCHWAŁA NR 192/R/2014 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2014-12-13 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
UCHWAŁA NR 193/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 18.12.2014 r. 

 

w sprawie ustalenia listy rekomendowanych konferencji w 2015 r., 

w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę. 

 

§ 1 

Zgodnie z uchwałą Prezydium Rady DOIIB nr 12/PR/2005 z dnia 09.02.2005 r. dotyczącą  zasad  dofinansowania  

rekomendowanych  konferencji,  seminariów i szkoleń, Rada DOIIB postanawia rekomendować i dofinansować 

członkom DOIIB konferencje wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY 193/R/2014 
 

 

Lista konferencji rekomendowanych w roku 2015, 

w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę 

 

1. Kurs Mykologiczno - Budowlany „Ochrona Budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem” 

(Wrocław, 2.01.-13.03.2015r.). 

2. XXXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii (Karpacz, 9-13 marca 2015r.). 

3. Konferencja w ramach Targów „ELEKTROTECHNIKA 2015” (Warszawa, 25-27 marca 2015r.). 

4. XXX Ogólnopolska Konferencja „WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI”  (Szczyrk, 25-

28 marca 2015r.). 

5. XVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane 2015” ( Szczecin-Międzyzdroje, 20-23 maja 

2015r.). 

6. Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona powierzchniowej zabudowy kubaturowej i liniowej na 

terenach eksploatacji górniczej” (Rewal, 22-26 czerwca 2015r.). 



7. 3
rd

 International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures (Wrocław, 9-11 

września, 2015r.). 

8. 61 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN  

i Komitetu Nauki PZITB (Krynica, wrzesień 2015r.). 

9. Konferencja „Zbiorniki na materiały sypkie i ciecze, obiekty przemysłowe  

i hydrotechniczne ZBIORNIKI 2015” (12-14 października 2015r.). 

10. XXIV Konferencja „Postęp Techniczny w Wodociągach” (Wrocław, 22-24 października 2015r.). 

11. Seminarium „Wrocławskie Dni Mostowe” -  „Mosty łukowe – dzieła kultury. Projektowanie, budowa, 

utrzymanie” (Wrocław, 26-27 listopada 2015r.). 

12. Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne  

na podstawie rekomendacji Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego 

DOIIB. 

 

UCHWAŁA NR 194/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 18.12.2014 r. 

 

w sprawie ustalenia listy rekomendowanych konferencji w 2015 r. 

których organizatorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie przez DOIIB. 

 

§ 1 

Zgodnie z uchwałą Prezydium Rady DOIIB nr 12/PR/2005 z dnia 09.02.2005 r. dotyczącą  zasad  dofinansowania  

rekomendowanych  konferencji,  seminariów  

i szkoleń, Rada DOIIB postanawia rekomendować do dofinansowania w roku 2015 konferencje wymienione w 

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY 194/R/2014 

. 

Lista konferencji w roku 2015,  których organizatorzy mogą być dofinansowani  

zgodnie z uchwałą 12/R/2005 z dnia 09.02.2005 r.  

na podstawie złożonego wniosku  

 

1. XXXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii (Karpacz, 9-13 marca 2015r.). 

2. 3
rd

 International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures (Wrocław, 9-11 września 

2015r.). 

3. V Europejski Kongres Małych I Średnich Przedsiębiorstw (Katowice, wrzesień 2015r.). 

4. XXIV Konferencja „Postęp Techniczny w Wodociągach” (Wrocław, 22-24 października 2015r.). 



5. Konferencja „Zbiorniki na materiały sypkie i ciecze, obiekty przemysłowe  

i hydrotechniczne ZBIORNIKI 2015” (12-14 października 2015r.). 

6. Seminarium „Wrocławskie Dni Mostowe” - „Mosty łukowe – dzieła kultury. Projektowanie, budowa, 

utrzymanie” (Wrocław, 26-27 listopada 2015r.). 

7. Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne lub inne instytucje z Dolnego Śląska na 

podstawie rekomendacji Przewodniczącego Rady i Skarbnika DOIIB. 

 
UCHWAŁA NR 195/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 18.12.2014 r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu indywidualnego dofinansowania  
kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB. 

. 

Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zmienić treść Regulaminu 

dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB, stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr 

91/R/2013 z dnia 20.06.2013 r. w ten sposób, że: 

§ 1 

1). W § 3 Regulaminu skreśla się dotychczasową treść pkt 1 i  w to miejsce wpisuje się:  

 
„1. Dofinansowanie lub częściową refundację kosztów członek DOIIB może otrzymać  

w wysokości nie przekraczającej 50 % kosztów uczestnictwa w danej formie szkolenia lub w nauce języków 

obcych. Kwota dofinansowania lub refundacja kosztów w danym roku kalendarzowym nie może przekraczać 

kwoty ustalonej przez Radę DOIIB.”. 

2). W § 5 pkt 2 Regulaminu skreśla się dotychczasową treść i w to miejsce wpisuje się:  

 
„2) Komisja odmówi przyznania dofinansowania w szczególności, gdy: 

- wniosek złoży zawieszony w prawach członek izby, 

- wniosek złoży członek izby, który w danym roku  wykorzystał już maksymalną kwotę dofinansowania 

ustaloną przez Radę DOIIB, 

- przekroczony został limit środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowania, 

- przedmiot szkolenia, kursu nie ma bezpośredniego związku z wykonywaniem zawodu inżyniera 

budownictwa.” 

§ 2 
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 
Jednolity tekst Regulaminu dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 195/R/2014 z dnia 18.12.2014 r. 

 

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW 

DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW DOIIB 

§ 1 



Podstawowe formy doskonalenia zawodowego organizowane przez DOIIB w postaci jednodniowych szkoleń są 

dla jej członków bezpłatne. W pozostałych przypadkach np. wyjazdów na targi, uczestnictwa w wycieczkach 

technicznych, wielodniowych kursach, prenumerata czasopism itp. może być wymagana częściowa odpłatność. 

§ 2 

1) Członkowie DOIIB mogą ubiegać się o dofinansowanie bądź w szczególnych przypadkach o częściową 

refundację kosztów, indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżyniera budownictwa. 

2) Dofinansowanie obejmuje różne formy doskonalenia zawodowego (szkolenia, seminaria, warsztaty, 

konferencje krajowe i zagraniczne itp.) związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie oraz naukę języków obcych organizowaną przez podmioty zewnętrzne, z wyjątkiem 

uzupełniających studiów inżynierskich i magisterskich oraz studiów doktoranckich. 

3) Z dofinansowania indywidualnego może być wyłączone doskonalenie zawodowe, którego tematyka pokrywa 

się z tematyka doskonalenia zawodowego organizowanego przez Izbę. 

4) Członkowie DOIIB mogą ubiegać się o dofinansowanie prenumeraty czasopism z listy PIIB w wysokości do 

30% kosztów prenumeraty rocznej. 

5) Członkowie DOIIB mogą uczestniczyć, za zgodą Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia 

Zawodowego DOIIB,  w szkoleniach organizowanych przez inne Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa, 

bezpłatnych dla członków tych izb. Koszty takich szkoleń, na wniosek zainteresowanego członka, ponosi 

DOIIB. Koszty te nie są wliczane do kwoty maksymalnego indywidualnego dofinansowania, o której mowa w 

§ 7 ustęp 2). Jeżeli Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wymaga od swoich członków częściowej 

odpłatności za szkolenie wówczas zainteresowany partycypuje w kosztach szkolenia na takich samych 

zasadach, jak członkowie danej izby. 

§ 3 

1. Dofinansowanie lub częściową refundację kosztów członek DOIIB może otrzymać raz w roku, w wysokości nie 

przekraczającej 50 % kosztów uczestnictwa w danej formie szkolenia lub w nauce języków obcych. Kwota 

dofinansowania lub refundacja kosztów w danym roku kalendarzowym nie może przekraczać kwoty ustalonej 

przez Radę DOIIB.  

2. Dofinansowanie prenumeraty czasopism, o których mowa w §2 pkt. 4, przysługuje członkowi DOIIB niezależnie 

od innych form dofinansowania.    

§ 4 

1) W celu otrzymania dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego lub nauki języka obcego należy 

złożyć wniosek zawierający następujące informacje: 

a) Imię i nazwisko, numer członkowski, adres zamieszkania i dane kontaktowe członka DOIIB, 

ubiegającego się o dofinansowanie, 

b) Dane dotyczące organizatora doskonalenia zawodowego lub kursu językowego, 



c) Dane zawierające datę/daty, miejsce i tematykę formy doskonalenia zawodowego   oraz dokument 

potwierdzający koszty uczestnictwa w danej formie doskonalenia zawodowego lub kursu językowego. 

2) Wniosek powinien być złożony  przed rozpoczęciem doskonalenia zawodowego lub kursu językowego do 

Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB.  

 

§ 5 

1) Po rozpatrzeniu złożonego wniosku zgodnie z Regulaminem Komisji ustawicznego doskonalenia 

zawodowego zostanie przyznana promesa lub odmowa przyznania dofinansowania do kosztów 

doskonalenia zawodowego. 

2)   Komisja odmówi przyznania dofinansowania w szczególności, gdy: 

- wniosek złoży zawieszony w prawach członek izby, 

- wniosek złoży członek izby, który w danym roku  wykorzystał już maksymalną kwotę dofinansowania 

ustaloną przez Radę DOIIB, 

- przekroczony został limit środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowania, 

- przedmiot szkolenia, kursu nie ma bezpośredniego związku z wykonywaniem zawodu inżyniera 

budownictwa. 

§ 6 

Wypłata dofinansowania lub częściowej refundacji kosztów nastąpi po przedstawieniu przez beneficjenta faktury 

VAT lub rachunku, jeżeli organizator nie jest płatnikiem podatku VAT, obciążającej DOIIB w wysokości kwoty 

przyznanej w promesie. Faktura musi zawierać informacje o osobie, która uczestniczyła w doskonaleniu 

zawodowym (co najmniej imię i nazwisko) oraz informację pozwalającą na identyfikację szkolenia, konferencji, 

seminarium, kursu językowego itp., którego dotyczy. Faktura może również obejmować grupę osób, z ich  

niezbędnymi danymi.  

§ 7 

1) Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala, że w roku 2011 maksymalna 

kwota indywidualnego dofinansowania lub częściowej refundacji kosztów uczestnictwa w różnych formach 

doskonalenia zawodowego, w tym udziału w rekomendowanych konferencjach i w nauce języków obcych 

nie może przekraczać kwoty 500 zł (słownie pięćset zł). 

2) Kwota maksymalnego indywidualnego dofinansowania o której mowa w ust. 1 będzie ustalana uchwałą 

Rady DOIIB na każdy następny rok kalendarzowy.  

 

§ 8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2011 r. 

 
UCHWAŁA NR 196/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 



z dnia 18.12.2014 r. 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty indywidualnego dofinansowania 

kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB w roku 2015. 

 

Na podstawie § 7 pkt 2 Regulaminu dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB, 

stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady DOIIB nr 195/R/2014 z dn. 18.12.2014 r., Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co następuje.  

§1 

W roku 2015 maksymalna kwota indywidualnego dofinansowania lub częściowej refundacji kosztów uczestnictwa 

w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym udziału w rekomendowanych konferencjach i w nauce 

języków obcych nie może przekraczać kwoty 500 zł (słownie: pięćset zł). 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 r. 

 
UCHWAŁA NR 197/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 18.12.2014 r. 

 

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych 

w obwodach wyborczych DOIIB w roku 2015. 

 

§ 1 

1. Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę  

na pokrycie kosztów spotkań szkoleniowo-integracyjnych w obwodach wyborczych w roku 2015. 

2. Koszt jednego spotkania zorganizowanego dla 1 - 2 obwodów wyborczych  

nie może przekroczyć kwoty 14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) lub 100 zł (słownie: sto złotych) 

na osobę, jeśli liczba uczestników przekroczy 140 osób. 

3. Koszt jednego spotkania zorganizowanego dla 3 lub więcej obwodów wyborczych nie może przekroczyć 

kwoty 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) lub 100 zł (słownie: sto złotych) na osobę, jeśli liczba 

uczestników przekroczy 180 osób. 

§ 2 

Preliminarz  kosztów  będzie  zatwierdzany  każdorazowo  przez  Przewodniczącego Rady i Skarbnika DOIIB.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UCHWAŁA Nr 198/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 18.12.2014 r. 

w sprawie organizacji I Zawodów Narciarskich DOIIB.  

§ 1 



Na podstawie § 2 ust. 1.  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 15.000 zł (słownie : 

piętnaście tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji  Zawodów Narciarskich DOIIB w roku 2015, które 

będą miały charakter imprezy integracyjno-sportowej. 

 

§ 2 

Celem realizacji przedsięwzięcia, od strony technicznej, powołuje się zespół organizacyjny w składzie: 

 
1. Piotr Zwoździak – Przewodniczący Zespołu 

2. Daniel Jarząbek – członek Zespołu 

3. Marek Kaliński – członek Zespołu 

 
§ 3  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR 199/R/2014 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 18.12.2014 r. 

 

w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2015 rok. 

 

§1 

Zgodnie z § 14 pkt 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje prowizorium budżetowe DOIIB na rok 2015, w 

którym zgodnie z załącznikiem nr 1 na koszty statutowe przeznacza się 2800,0 tys. złotych, a na koszty 

administracyjne kwotę 1075,0 tys. złotych.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 199/R/2014 z dnia 18.12.2014 r. 

 
 

Prowizorium budżetowe 2015 r. 

  

    
A.  PRZYCHODY 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. zł 

(2015) 
Struktura  

w budżecie 2015 

  PRZYCHODY 4 138,0 100,00% 
1 Składki  9650*29zł*12 miesięcy 3 358,0 81,15% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,97% 

3 Procedura kwalifikacyjna    400x1600 zł 640,0 15,47% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 100,0 2,42% 

  
 

    



B. GRUPOWANIE WYDATKÓW                

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. zł 

(2015) 
Struktura  

w budżecie 2015 

  KOSZTY 3 955,0 100,00% 

I. Koszty administracyjne 1 075,0 27,18% 
1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 570,0 14,41% 

2 
Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, 
bankowe, pozostałe) 390,0 9,86% 

3 

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe  
i eksploatacyjne, energia, wyposażenie, wydawnictwa, 
pozostałe) 50,0 1,26% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 
ubezpieczenia, inne koszty) 45,0 1,14% 

5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece 20,0 0,51% 

II.  Koszty statutowe 2 800,0 70,80% 

1 
Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na 
organy (wszystkie koszty związane z działaniem organów) 1 080,0 27,31% 

  OKR 65,0 1,64% 

  OSD 160,0 4,05% 

  OROZ 215,0 5,44% 

  OKK 640,0 16,18% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty 
związane z działaniem Rady) 350,0 8,85% 

3 Działania na rzecz członków - suma 3a + 3b + 3c + 3d 1 040,0 26,30% 

a seminaria i szkolenia 410,0 10,37% 

b biuletyny i czasopisma 280,0 7,08% 

c pozostałe wydatki 300,0 7,59% 

d samopomoc 50,0 1,26% 

4 Fundusz pomocy losowej 75,0 1,90% 

5 Okręg. Zjazd Delegat. 85,0 2,15% 

6 Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą 30,0 0,76% 

7 Fundusz zapasowy 140,0 3,54% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 80,0 2,02% 

  
Koszty związane z najmem, inne koszty działalności 
gospodarczej 80,0 2,02% 

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY 183,0   

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   100,0   

 
 

 


